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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 391
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

■ Ελληνικά Τσίπρα
Θαυμάζω τη δήλωση Τσίπ(ου)ρα μετά την πτήση 

του πάνω από την πυρόπληκτη Θάσο: «[…] Στο νησί 
δεν έβρεξε, ενώ σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα 
έχει βρέξει πάρα πολύ νερό και ταυτόχρονα είχα-
με πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, ειδικά στην περιοχή 
της Θάσου». Ομολογώ ότι η διευκρίνηση του ήταν κα-
τατοπιστική, καθώς εκτός από νερό, θα μπορούσε να 
έχει βρέξει και τίποτα άλλο!

■ Πολάκης
O Πολάκης δεν είναι ένας γραφικός τραμπούκος. 

Απλά, είναι η ψυχή του (Τ)ΣΥΡΙΖΑ και λέει ανοιχτά 
αυτό που όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές του σκέφτο-
νται. Τι δεν καταλαβαίνεις;

■ Αεροδρόμιο
Έτσι για την ιστορία και μόνο. Απ’ ότι όλοι έχουμε 

δει, το πάρκινγκ του νέου αεροδρομίου, είναι πάντα 
καταλυμένο από τα προς ενοικίαση αυτοκίνητα. Για τα 
υπόλοιπα αυτοκίνητα υπάρχει καμία πρόβλεψη; Έχουν 
δικαίωμα στάθμευσης ή όχι; Εντάξει ξέρουμε ότι στην 
Παροικιά κάθε χώρος γύρω από το λιμάνι προορίζεται 
για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, αλλά και στο νέο αε-
ροδρόμιο τα ίδια;

■ ΑΟΠ
Το καλυτερότερο ανέκδοτο το διάβασα σε ανακοί-

νωση του ΑΟΠ για τους αγώνες κολύμβησης που εί-
χαν πάει στη Σύρο. Γράφουν στην ανακοίνωση: «[…]
Ευχόμαστε και οι Παριανοί κολυμβητές, που κάθε 
χρόνο αυξάνονται, να αποκτήσουν αυτό που δικαιού-
νται. Ένα κολυμβητήριο στην Πάρο». Τέτοιες ατάκες 
ούτε ο Βέγγος δεν μπορούσε να φανταστεί!

■ ΣΕΟΤΑΠΑ
«Παίζει» βέβαια, με γερά ποσοστά επιτυχίας, το 

ανέκδοτο της ανακοίνωσης των εργαζομένων στο 
δήμο Πάρου, να είναι καλύτερο. Αυτοί ρωτούν σε ανα-
κοίνωσή τους ποιο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφυγε και 
γιατί; Άσε που θυμίζουν ότι το δημοτικό μας συμβού-
λιο σε ομόφωνο ψήφισμά του είχε υποστηρίξει την 
παραμονή των ασθενοφόρων στο νησί μας. Τι να σας 
πω βρε παιδιά; Μας έμειναν εκείνες οι θρυλικές φω-
τογραφίες στο λιμάνι και οι κινητοποιήσεις της αυτο-
διοίκησης του νησιού μας.

■ Κροατία
Τα έχουμε πει από τούτη εδώ τη στήλη και το έχουμε 

υποστηρίξει. Ο Μάρκος ξέρει ποιους θα συναντήσει, 
που θα φάει και που θα πιει. Πάει λοιπόν η κουστωδία 
της παριανής αποστολής στην Κροατία για να παρευ-
ρεθεί στις εορταστικές εκδηλώσεις, για την επέτειο 
των 2400 χρόνων από την ίδρυση της Φάρου, που 
σήμερα ονομάζεται Στάρι Γκραντ. Ο Φάρος ιδρύθηκε 
από τους Πάριους το 384 π.Χ. και είναι η αρχαιότερη 
πόλη της Κροατίας. Τζουμ ταραταζούμ και άλλα πολλά 
στην περιοχή που γιόρταζε.

■ Κροατία 2
Ξαμολήθηκαν όλοι λοιπόν της παριανής αποστολής 

και να φωτογραφίες στα δίκτυα κοινωνικής δικτύω-
σης, και να τα βίντεο, και τέλος πάντων προσπαθού-
σαν οι άνθρωποι να μεταφέρουν το κλίμα από την 
Κροατία, και καλά έκαναν. Που να δείτε και τη Δώρα 
με κάτι τύπους με σπαθιά και πολύ όμορφες στολές 
που φορούσαν. Όλα ωραία λοιπόν.

■ Κροατία 3
Τι έκανε ο τρισμέγιστος Μάρκος λοιπόν; Συναντήθη-

κε με τους επισήμους της περιοχής, μέχρι και ναύαρχο 

της Κροατίας είδε, πήγε σε προγραμματισμένες εκδη-
λώσεις, κλπ. Σε κάποια στιγμή μάλιστα μας ανέβασε και 
ένα βίντεο στο διαδίκτυο με μία τοπική ορχήστρα, που 
έπαιζε προς τιμή της παριανής αποστολής. Ο Μάρκος 
καθόταν σε μία καφετέρια (καφέδες είχαν μπροστά 
τους, άντε να κάνεις κέφι έτσι) και ήταν με κουστουμιά 
και γραβάτα δεμένη κόμπο, λες και πήγαινε σε κανένα 
γάμο. Ίσα που θα βαρέθηκε. Όμως, ο Μάρκος, έκανε 
επαφή που δεν παίζεται! Με την πρόεδρο της Κροα-
τίας, κ. Κολίντα Γκράμπαρ - Κιτάροβιτς και αν δεν την 
ξέρετε είσαστε εκτός διεθνούς ενημέρωσης!

■ Κροατία 4
Η Κολίντα λοιπόν (τη γράφω με το μικρό της για να 

με συμπαθήσει), θεωρείται η πιο σέξι αρχηγός κράτους 
στον κόσμο. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, δεν εί-
ναι και τόσο εύκολο να συναντηθεί κάποιος μαζί της. 
«Πουλάει» τρελά σε όλο τον κόσμο και πολλά έντυπα 
δίνουν μάχες για κάποια συνέντευξή της ή φωτογρα-
φίες της. Είναι αγαπημένο θέμα των ταμπλόιντ σε όλη 
τη Γη, λόγω των πληθωρικών της καμπυλών.

■ Κροατία 5
Η Κολίντα Γκράμπαρ - Κιτάροβιτς είναι δεξιά, για να 

μην πούμε «πιο δεξιά πεθαίνεις» και θαυμάστρια των 
Ουστάσι (συνεργάτες των Γερμανών ναζί που τρομο-
κράτησαν και δολοφόνησαν χιλιάδες Σέρβους στο Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο). Παρά ταύτα, η 48χρονη πρόεδρος 
της Κροατίας -όπως βλέπετε και στη φωτογραφία- 
προκαλεί ρίγη συγκίνησης για άλλα θέματα και μόνο ο 
γίγαντας Μάρκος ήταν αυτός που τη συνάντησε!

■ Κιτάροβιτς
Είχα και κάτι άλλες φωτογραφίες της κ. Κολίντα 

Γκράμπαρ - Κιτάροβιτς, από ένα παλιό της σκάνδαλο, 
αλλά μου της έκοψε η λογοκρισία της εφημερίδας. Τε-
λικά, οι κροάτες Κιτάροβιτς και εμείς Τσίπ(ου)ρα. Άτιμη 
κοινωνία, που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους 
ρίχνεις σε ξένα χέρια, που έλεγε και η μακαρίτισσα Μί-
τση Κωνσταντάρα.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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«Καλλικράτης»
Σημαντικές αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση, με 

το Νέο «Καλλικράτη», προωθεί το υπ. Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως προέκυψε από 
τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στις 7 Σεπτεμβρίου 
2016,

Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που προωθούνται 
αφορούν:

- αρμοδιότητες και την εποπτεία των δήμων, α) ει-
σάγεται η διαδημοτική, διαπεριφερειακή συνεργασία, 
β) αποσυνδέονται οι αποκεντρωμένες διοικήσεις από 
την εποπτεία των ΟΤΑ, γ) εισάγεται η μητροπολιτική 
διακυβέρνηση, δ) καταργείται το δημαρχοκεντρικό 
σύστημα, ε) ενισχύεται ο ρόλος της μειοψηφίας στο 
δημοτικό συμβούλιο, στ) ενισχύεται ο κοινωνικός 
έλεγχος της δημοτικής αρχής και ζ) ενοποιούνται οι 
ελεγκτικοί φορείς των δήμων σ’ έναν, όχι μονοπρό-
σωπο φορέα.

- συγκρότηση και λειτουργία της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, συζητούνται οκτώ θέματα, με κεντρικότερο 
αυτό του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των δη-
μοτικών αρχών, προς την κατεύθυνση ενός αναλο-
γικότερου συστήματος ή της απλής αναλογικής και 
ο διαχωρισμός της εκλογής του δημάρχου, από την 
εκλογή του δημοτικού συμβουλίου. Επίσης, θέμα που 
έχει τεθεί προς συζήτηση στην υποεπιτροπή, είναι και 
ο περιορισμός - μέχρι δύο - της θητείας των δημάρ-
χων, καθώς και της θέσπισης «ασυμβίβαστου».

2400 χρόνια 
ιστορίας

Ο δήμαρχος Πάρου κ. Μ. Κωβαίος και η αντιδήμαρ-
χος κ. Δ. Σαρρή, μετέβησαν στο νησί Χβαρ της Κροα-
τίας προκειμένου να παραστούν στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις για την επέτειο των 2400 χρόνων από την 
ίδρυση της Φάρου (σημερινό Στάρι Γκραντ), οι οποίες 
πραγματοποιήθηκαν από 7 έως Σεπτεμβρίου 2016.

Η αρχαία πόλη της Φάρου ιδρύθηκε από τους Πά-
ριους το 384 π.Χ., αποτελεί την αρχαιότερη πόλη της 
Κροατίας και συγκαταλέγεται στον κατάλογο μνημεί-
ων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. 2400 χρό-
νια αργότερα ο δήμος Πάρου και ο δήμος του Στάρι 
Γκραντ υπέγραψαν πρωτόκολλο αδελφοποίησης σε 
ειδική εκδήλωση στο ευρωκοινοβούλιο στις 4 Απρι-
λίου 2016, επισφραγίζοντας την έναρξη μιας δυνατής 
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο νησιών. Στο 
πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων πραγματοποι-
ήθηκαν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 τα αποκα-
λυπτήρια αναθηματικής μαρμάρινης στήλης με κείμε-

να σε δύο γλώσσες, ελληνικά και κροατικά, ένα δώρο 
της μητρόπολης Πάρου προς την αποικία της. Η ίδια 
στήλη τοποθετήθηκε και στην Πάρο, έμπροσθεν του 
ναού της Εκατονταπυλιανής, τον Ιούνιο του 2015. Επι-
προσθέτως, την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 πραγ-
ματοποιήθηκε τελετή ονοματοδοσίας της οδού «ΠΑ-
ΡΟΣ», η οποία βρίσκεται επί της κεντρικής πλατείας 
της πόλης, εις ένδειξη τιμής και σεβασμού.

 Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Στά-
ρι Γκραντ ο δήμαρχος Πάρου συναντήθηκε με την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κροατίας κ. Κολίντα 
Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς, με τον επικεφαλής του κρο-
ατικού πολεμικού ναυτικού, υποναύαρχο Πρέντραγκ 
Στιπάνοβιτς και με το διοικητή της περιφέρειας του 
Σπλιτ Δαλματίας κ. Ζλάτκο Ζέβρινια.

Τέλος, ο δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος δή-
λωσε: «Σήμερα Πάρος και Φάρος, μητρόπολη και 
αποικία, βρίσκονται ξανά μαζί γιορτάζοντας όχι μόνο 
τα 2400 χρόνια από την ίδρυση της Φάρου, αλλά και 
την αρχή μιας ωραίας φιλίας και εποικοδομητικής 
συνεργασίας μεταξύ των δήμων της Πάρου και του 
Στάρι Γκραντ».

Εικαστικό εργαστήρι

Φιλαρµονική

∆ηµοτική βιβλιοθήκη

Τµήµα προνηπίων µε συνοδεία γονέα
Τµήµα ζωγραφικής παιδιών, εφήβων & ενηλίκων
Τµήµα ελεύθερου & γραµµικού σχεδίου (προετοιµασία πανελληνίων)
Τµήµα κατασκευών παιδιών, εφήβων & ενηλίκων

Ώρες λειτουργίας:
∆ευτέρα-Τρίτη-Πέµπτη 10:00-15:00
Τετάρτη & Παρασκευή 10:00-13:00 & 17:30-20:30

Πληροφορίες-εγγραφές 2284360167

Πληροφορίες-εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου Τηλ. 22840 22038

Τηλέφωνο 22840 28233

Μαθήµατα για παιδιά από γ΄ δηµοτικού
αλλά και για ενήλικες χωρίς απαραίτητη γνώνη µουσικής.

Σχολές τέχνης & πολιτισµού
∆ηµοτικό ωδείο

• Κλασσικής & Σύγχρονης οργανικής µουσικής
 πιάνο, κιθάρα, έγχορδα, πνευστά, κρουστά

• Μονωδίας

• Μουσικής θεωρίας
 Υποχρεωτικά θεωρητικά & σολφέζ, Ωδική, Αρµονία, Αντίστιξη, Φούγκα, Σύνθεση

• Προετοιµασία υποψηφίων για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Μουσικών Σπουδών

• Μουσικής προπαιδεία    Μουσικοκινητικής αγωγής ORFF

• Βυζαντινής Μουσικής
 σε συνεργασία µε το Ι.Π.Παναγίας Εκατονταπυλιανής

• Παραδοσιακής Μουσικής   Λαϊκά-παραδοσιακά όργανα

• Χορωδίας (δωρεάν)    παιδική, εφηβική, ενηλίκων 

Πληροφορίες & εγγραφές από 1 Σεπτεµβρίου
Τηλ. 22840 22038
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Σεμινάρια στην 
Πάρο

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δύο εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων πάνω σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας 
τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 10 ωρών, στις 14-15 Οκτωβρίου 
και 21-22 Οκτωβρίου στο γραφείο Πάρου, ως εξής:

Τμήμα 1 (απογευματινό) Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 16:00-
21:00 και Σάββατο 15 Οκτωβρίου 16:00-21:00 

Τμήμα 2 (πρωινό) Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 09:00-14:00 
και Σάββατο 22 Οκτωβρίου 09:00-14:00.

Υπενθυμίζεται, ότι η συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι, όπως ορίζε-
ται από τη σχετική νομοθεσία, υποχρεωτική για επιχειρηματίες και 
υπαλλήλους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που παράγουν / 
μεταποιούν / εμπορεύονται / διακινούν τρόφιμα. Διενεργείται δε 
βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που θέτει ο Ενιαίος Φο-
ρέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
την έκδοση των πιστοποιητικών. Η αξία συμμετοχής διαμορφώνε-
ται σε 70 ευρώ κατ’ άτομο με επιπλέον 30 ευρώ για το παράβο-
λο υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ. Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον 
Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν 
στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν 
προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με την κ. Μαύρη Κωνσταντίνα (τηλέφωνο 22840 
23031).

Ο Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Π.Α. (σύλλογος εργαζόμενων οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης Πάρου – Αντιπάρου), με ανακοίνωσή του θέτει το 
ζήτημα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο μεταφέρθηκε από 
το νησί μας στη Λέσβο, παρά την ομόφωνη αντίθετη άποψη του 
δημοτικού συμβουλίου Πάρου.

Η ανακοίνωση των εργαζόμενων που απευθύνεται στο δήμαρχο 
Πάρου κ. Κωβαίο και τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, κ. 
Σαραντινό, ενώ κοινοποιείται σε όλους τους δημοτικούς συνδυα-
σμούς της αντιπολίτευσης, έχει ως εξής:

«Επειδή η συνείδησή μας ως εργαζομένων στο Δήμο και ως 
συνδικαλιστών μας υποχρεώνει πρωτίστως να είμαστε ενεργοί 
ως πολίτες, γιατί αποζητάμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά 
μας, όπου, αν μη τι άλλο, οι αποφάσεις που θα παίρνονται από 
την κοινωνία ή έστω από τα συλλογικά της όργανα θα πρέπει να 
υλοποιούνται στο όνομα της Δημοκρατίας, αναφέρουμε τα πα-
ρακάτω:

1. Στις 14/6/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτι-
κό Συμβούλιο, σε συζήτηση Εκτός Ημερησίας Διάταξης θέματος, 
με την υπ’ αριθ. 201/2016 απόφασή του, ενέκρινε ψήφισμα για 
την παραμονή δύο ασθενοφόρων στο νησί. Στο ψήφισμα μεταξύ 
άλλων αναφέρεται «…Η θέση και η στάση αυτή του δημοτι-
κού συμβουλίου είναι αδιαπραγμάτευτη γιατί  εκφράζει το 
σύνολο των παριανών πολιτών και το δεσμεύει απέναντι 
τους, να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο την παραμονή των 
ασθενοφόρων στο νησί μας… Δηλώνουμε ότι θα αγωνι-
στούμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να παραμείνουν τα 
δύο ασθενοφόρα (που δόθηκαν από την Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω 
του Προγράμματος ΕΣΠΑ) στο νησί μας».

2. Στις 13/7/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημο-
τικό Συμβούλιο, ύστερα από την ενημέρωση του Προέδρου του 
ΕΚΑΒ κ. Κων/νου Καρακατσιανόπουλου και συζήτηση με παρευ-
ρισκόμενους φορείς του νησιού, ομόφωνα αποφάσισε με την 
231/2016 απόφασή του τα παρακάτω: 

- «Να παραμείνουν στην Πάρο δύο ασθενοφόρα εκ των 
οποίων το ένα να είναι το εξοπλισμένο μονάδα (Δωρεά της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών) και το άλλο το καινούργιο 
(ΕΣΠΑ). 

Κατόπιν των προαναφερομένων παρακαλούμε πολύ το Δήμαρ-
χο και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να μας ενημε-
ρώσουν για το ποιο ασθενοφόρο έφυγε τελικά από το νησί και 
γιατί».

Κολονοσκόπηση  
και Γαστροσκόπηση

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, σε άτομα με θετικό οικογενειακό ιστορικό νεοπλασίας εντέρου 
συστήνεται ο ετήσιος προληπτικός έλεγχος του παχέως εντέρου με κολονοσκόπηση μετά την ηλικία 
των 40 ετών και μετά τα 50 έτη σε άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό.  Η έγκαιρη διάγνωση αρχικά 
αθώων και δυνητικά επικίνδυνων παθολογικών καταστάσεων όπως είναι οι εντερικοί πολύποδες μπο-
ρούν να διαγνωσθούν και να αφαιρεθούν άμεσα με την κολονοσκόπηση. Άτυπα συμπτώματα όπως 
είναι οι αιμορραγικές κενώσεις, ή οι διάρροιες αποτελούν πρώιμες ενδείξεις που χρήζουν άμεσης 
διερεύνησης και  λήψη βιοψίας ανεξάρτητα από την ηλικία του ασθενούς.

Λίγα λόγια για την κολονοσκόπηση
• Λήψη πλήρους ιστορικού από τον γαστρεντερολόγο. Ο γιατρός πρέπει να είναι ενήμερος 

για τυχόν υποκείμενα νοσήματα ή χρόνια φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής
• Προετοιμασία Εντέρου: Λήψη κατάλληλου καθαρτικού με σαφής, γραπτές οδηγίες από το γα-

στρεντερολόγο. 
• Διαδικασία κολονοσκόπησης: Η κολονοσκόπηση είναι σε γενικές γραμμές ανώδυνη και απλή 

εξέταση και πραγματοποιείται σε νοσοκομειακό χώρο ή σε  γαστρεντερολογικά ιατρεία, όμως όπως 
κάθε ιατρική πράξη οφείλει να υπακούει στους διεθνής κανόνες της ιατρικής που έχουν γνώμονα 
την ασφάλεια του ασθενούς. Η είσοδος του κολονοσκοπίου γίνεται από το ορθό με τον ασθενή 
ξαπλωμένο στο αριστερό του πλάι. Η εξέταση διαρκεί 15-30 λεπτά και η κύρια ενόχληση που νιώ-
θει ο ασθενής είναι ένα «φούσκωμα» στην κοιλιά από τον αέρα που εισάγεται στο παχύ έντερο. Ο 
ασθενής επιστρέφει στις δραστηριότητες του μετά από λίγες ώρες ανάπαυσης. Συμπτώματα έντο-
νου κοιλιακού άλγους, πυρετού, εμέτων ή σημαντικής απώλειας αίματος με τις κενώσεις αποτελούν 
λόγους άμεσης επικοινωνίας με τον γαστρεντερολόγο. 

• Κολονοσκόπηση με «μέθη» ή χωρίς;  H κολονοσκόπηση μπορεί να γίνει με «μέθη» ή χωρίς 
«μέθη» με τις κατάλληλες οδηγίες της νοσηλεύτριας ή του γιατρού και τη σωστή συνεργασία του 
ασθενούς. Η διαφορά τους αφορά την άνεση του ασθενούς και την μείωση του φόβου και της πιθα-
νής δυσφορίας του. Κατάλληλος γιατρός για τη χορήγηση μέθης και την αντιμετώπιση των πιθανών 
επιπλοκών είναι ο αναισθησιολόγος.

ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 
Λίγα λόγια για τη Γαστροσκόπηση

Η γαστροσκόπηση αποτελεί εξέταση εκλογής για τη διερεύνηση επίμονων ή  άτυπων συμπτωμάτων 
του ανώτερου γαστρεντερικού, δηλαδή του οισοφάγου, του στομάχου και του 12δακτύλου, λόγω της 
άμεσης οπτικής επαφής και της δυνατότητας λήψης βιοψιών. Είναι εξέταση ανώδυνη, ασφαλής και 
σύντομη (διαρκεί περίπου 5-15 λεπτά). 
• Ο γιατρός λαμβάνει πλήρες ατομικό ιστορικό ώστε να γνωρίζει πιθανά υποκείμενα νοσήματα ή 

λήψη χρόνιας φαρμα-
κευτικής αγωγής. 

• Διαδικασία γαστρο-
σκόπησης: Η είσοδος 
του γαστροσκοπίου γί-
νεται από το στόμα και 
μπορεί να προκαλέσει 
τάση για έμετο για το 
λόγο αυτό γίνεται ψε-
κασμός με αναισθητικό 
σπρέι στην περιοχή του 
στοματοφάρυγγα. Η 
προετοιμασία για την 
γαστροσκόπηση είναι 
ήπια και αφορά μόνο 
την αποφυγή λήψης 
τροφής και νερού για 
5-7 ώρες. Για λόγους 
ασφαλείας, ο ασθενής 
αφαιρεί τυχόν τεχνητή 
οδοντοστοιχία, ή γυα-
λιά και ξαπλώνει στο 
αριστερό πλάι του.

• Γαστροσκόπηση με «μέθη» ή χωρίς; Όπως σημειώσαμε και για την κολονοσκόπηση, η γαστρο-
σκόπηση μπορεί να γίνει με  «μέθη» ή χωρίς «μέθη» και η διαφορά τους έγκειται στην άνεση του 
ασθενούς και στη μείωση της δυσφορίας που αισθάνεται. Η μέθη όμως στη γαστροσκόπηση προτι-
μάται και για έναν ακόμη λόγο, διότι με τη χορήγησή της εξουδετερώνεται το αντανακλαστικό του 
φάρυγγα που προκαλεί τάση προς έμετο και βέβαια ο πλέον κατάλληλος ιατρός για τη χορήγηση 
της είναι ο αναισθησιολόγος.

• Ο ασθενής επιστρέφει άμεσα στις δραστηριότητες του μετά από λίγες ώρες.

Στέφανος Παντελάρος
Γαστρεντερολόγος

Γιατί έφυγε  
το ασθενοφόρο;
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Ενηµέρωση

Αλλαγές  
στα αυθαίρετα

Νέα σημεία ρύθμισης για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων παρουσιάστηκε σε 
ΜΜΕ των Αθηνών, που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να γλυτώσουν τα κτίσματά τους 
από την κατεδάφιση. Να σημειωθεί ότι η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ από τις 8 
Οκτωβρίου, θα έχει διάρκεια δύο χρόνια και προβλέπει μέχρι 80 δόσεις.

Η νέα ρύθμιση αφορά:
- Τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης που έχουν συ-

ντελεστεί πριν από την 28/7/2011 (όσα χτίστηκαν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία 
κατεδαφίζονται) και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

- Αυθαίρετες κατασκευές σε κτήριο με αποκλειστική χρήση κατοικία, που υφίστα-
νται προ του έτους 1975 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ.1 του 
άρθρου 70 περί αυθαίρετης αλλαγής χρήσης. «Τακτοποιούνται» με την καταβολή 
παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου.

- Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 1/1/1983. «Τακτοποιούνται» με 
την καταβολή του παραβόλου και του ενιαίου ειδικού προστίμου.

- Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις (π.χ. πέργολες, φύτευση υπαίθριας θέσης στάθ-
μευσης κ.ο.κ.) που εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, με την καταβολή παραβό-
λου ποσού 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου.

- «Τακτοποιούνται» και αναστέλλεται, για 30 χρόνια, η επιβολή κυρώσεων μετά 
την υπαγωγή, την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου 
ειδικού προστίμου τα εξής (μεταξύ άλλων):

α. Αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 40% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από την οικοδομι-
κή άδεια και δεν υπερβαίνουν τα 200 τετραγωνικά για χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτη-
σία και τα 500 τετραγωνικά για βιομηχανική χρήση.

β. Αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, εφόσον έχουν συντελεστεί σε περιοχές εντός σχε-

δίου και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση είναι σύμφωνη με τις επιτρεπό-
μενες χρήσεις της περιοχής.

γ. Αυθαίρετες κατασκευές ημιυπαίθριων χώρων σε κτίσματα που βρίσκονται σε 
περιοχές εκτός σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη 
με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής, εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό 
μεγαλύτερο του 60% τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης.

Το παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου δεν επιστρέφεται και ανέρχεται σε:
i) 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.
ii) 500 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ. 
iii) 1.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.
iv) 4.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. και
v) 10.000 ευρώ για κτήριο/χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ.
Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του αυθαιρέτου 

επί την τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, 
σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών της 
20/1/2016, επί τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές τετραγωνιδίων. Σε 
κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 250 ευρώ, ενώ το 
πρόστιμο διατήρησης είναι ίσο με το 50% του προστίμου ανέγερσης και καταβάλ-
λεται από την πρώτη διαπίστωση του αυθαιρέτου και για κάθε συνεχόμενο χρόνο, 
μέχρι την κατεδάφιση ή τη νομιμοποίησή του.

Εν συντομία, ο τύπος υπολογισμού είναι: τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης 
Χ συντελεστές τετραγωνιδίων

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, που αποδεδειγμένα 
προϋφίστανται της 01.1.1983, καταβάλλεται ποσοστό 15 % του ενιαίου ειδικού 
προστίμου.

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1983 έως 
01.1.1993, καταβάλλεται ποσοστό 60% του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από 01.1.1993 έως 
31.12.2003, καταβάλλεται ποσοστό 80 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Τέλος, να σημειωθεί ότι αρκεί η καταβολή της πρώτης δόσης του ενιαί-
ου ειδικού προστίμου για τη σύνδεση του αυθαιρέτου με δίκτυα κοινής 
ωφέλειας και τη λήψη βεβαίωσης χώρου κυρίας χρήσης..
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Θετικοί  
αριθμοί στο 
αεροδρόμιο

Θετικοί είναι οι αριθμοί με την κίνηση των επιβατών 
στο νέο αεροδρόμιο Πάρου, καθώς εξυπηρετήθηκαν 
από αυτό τον Αύγουστο, 18.725 επιβάτες.

Οι αριθμοί αφίξεων των επιβατών δεν έχουν καμία 
σχέση με τους περσινούς στο παλιό αεροδρόμιο, όπου 
είχα αφιχθεί κατά τον Αύγουστο 2015 μόλις 6,159 
επιβάτες. Θετικό ακόμα γεγονός για την αύξηση των 
επιβατών μέσω νέου αεροδρομίου Πάρου ήταν ότι 
προσφέρθηκαν από την «Olympic Air» 10.000 εισιτή-
ρια με τιμή προσφοράς με 39 και 55 ευρώ από την 
Πάρο και την Αθήνα αντίστοιχα. 

Σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Καθημερινή», 
ο διευθύνων σύμβουλος της Aegean και της Olympic 
Air, κ. Δημήτρης Γερογιάννης δήλωσε: «Πρώτος μή-
νας λειτουργίας του νέου αεροδρομίου της Πάρου 
και ήδη έχουμε τριπλάσια κίνηση. Βλέπουμε ακόμη 
τα πρώτα μόνο δείγματα της προοπτικής του προορι-
σμού. Το 2017 με επαρκή χρόνο για προπωλήσεις και 
δια-συνδεσιμότητα με όλο το δίκτυο εξωτερικού της 
ΑEGEAN από την Αθήνα, τα αποτελέσματα θα είναι 
πολύ πιο εντυπωσιακά. Η αποτελεσματική συνεργα-
σία με την ΥΠΑ για την εκτέλεση του έργου του τερ-
ματικού σταθμού, με χρηματοδότηση και επίβλεψη 
της εταιρείας μας σε μόνο 102 ημέρες, αποδίδει ήδη 
σημαντικά. Είμαστε περήφανοι που συμβάλουμε στην 
απελευθέρωση της αναπτυξιακής δυναμικής της Πά-
ρου». 

Επιπλέον ο κ. Γερογιάννης δήλωσε: «Κρίνοντας το 
καλοκαίρι του 2016 για όλο μας το δίκτυο, μετά από 
ένα δύσκολο ξεκίνημα με αδύναμο Μάιο και κυρί-
ως Ιούνιο που επηρέασαν αρνητικά την πορεία του 
πρώτου εξαμήνου, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είχαν 
ικανοποιητική πορεία σε πληρότητες και ανάπτυξη 
της κίνησης. Παράλληλα και η δυναμική των προ-
κρατήσεων, για το κλείσιμο της σαιζόν, Σεπτεμβρίου 
και Οκτωβρίου διαμορφώνεται θετικά τόσο σε παλιό-
τερους, όσο και στους νέους προορισμούς του δικτύ-
ου μας».
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Πιο γρήγορα 
οι άδειες στην 
εστίαση

Απλοποιείται η διαδικασία για την άδεια καταστήμα-
τος υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου θα παρέχεται 
προέγκριση με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία. 

Έτσι, σύμφωνα με ΚΥΑ (κοινή υπουργική απόφαση) 
αλλάζει η διαδικασία για την χορήγηση άδεια κατα-
στήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και απλοποι-
είται σημαντικά. 

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας που επιθυμεί να 
πάρει άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος θα λαμβάνει προέγκριση με 
υπεύθυνη δήλωση, ώστε να λειτουργεί η επι-
χείρηση χωρίς καθυστέρηση και εκ των υστέ-
ρων να λαμβάνει την κανονική άδεια λειτουρ-
γίας. 

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατα-
στήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο 
δήμο τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
που θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η δι-
εύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εται-
ρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για 
υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης/υπεύ-
θυνης δήλωσης θα γίνεται από το νόμιμο εκπρόσω-
πο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο 
της αίτησης. Στην αίτηση/δήλωση δηλώνεται επίσης, 
το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία 
εντάσσεται η επιχείρηση), θα περιγράφεται πλήρως η 
τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (πε-
ριοχή, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και θα 
επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής στο οποίο θα 
σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. 

β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό-
ντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή 
της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, 
του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί 
το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός 
της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των 
ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο δια-
μερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών 
χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν 
απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λει-
τουργία του υπό ίδρυση καταστήματος. Σε περίπτωση 
που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλεί-
ται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χο-
ρηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του κατα-

στήματος. 
Η προέγκριση θα χορηγείται από τα κατά νόμο αρ-

μόδια όργανα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπο-
βολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρα-
κτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι 
η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερό-
μενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση 
σχετικής βεβαίωσης από το δήμο. 

Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει 
αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και 
υπεύθυνη δήλωση.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση για τη 
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο εν-
διαφερόμενος θα υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός 
τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με 
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν 
αίτησης - γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολο-
γητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η 
προέγκριση θα ανακαλείται αυτοδικαίως. 

Όσες προεγκρίσεις έχουν εκδοθεί πριν την 
4/11/2011, ισχύουν για χρονικό διάστημα 5 μηνών 
από τη δημοσίευση της παρούσας. Μετά την πάροδο 
του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος ανακα-
λούνται. 

Τέλος, δε θα απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από 
τον οικείο δήμο για την ίδρυση καταστήματος εστία-
σης εφόσον: 

α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η 
άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμε-
νική Αρχή, Υπουργεία κλπ). 

β) Πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφα-
σμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτι-
ρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων). 

γ) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδια-
φέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος 
εστίασης για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας.

Η Sky Express 
στην Πάρο!

Ξεκινούν από 1η Οκτωβρίου 2016 τα δρομολόγια 
της αεροπορικής εταιρείας «Sky Express», που θα 
ενώνει την Πάρο με την Αθήνα, πέντε φορές την εβδο-
μάδα και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρα-
σκευή πρωί – απόγευμα και Κυριακή.

Η «Sky Express» έχει ξεκινήσει από το 2005 και έχει 
11 χρόνια παρουσίας στον αεροπορικό χώρο. Στην 
Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει πάνω από 70.000 πτή-
σεις και επιχειρεί σε 23 προορισμούς στην Ελλάδα, 
με αεροσκάφη Jetstream 41 των 30 θέσεων και με 
ATR42 των 46 και 48 θέσεων.

Οι ναύλοι είναι ήδη διαθέσιμοι για κρατήσεις στο 
www.skyexpress.gr και ξεκινούν από 35,6 ευρώ! Συ-
μπεριλαμβάνουν αποσκευή και χειραποσκευή, καθώς 
και όλοι οι επιβάτες που αναχωρούν από την Αθήνα, 
έχουν πρόσβαση στο Business Lounge «Μελίνα Μερ-
κούρη».

Ακόμα, η «Sky Express», από 1ης Οκτωβρίου, εκτός 
της νέας σύνδεσης της Πάρου με την Αθήνα, ξεκινά 
επίσης συνδέσεις από την Αθήνα προς τη Ζάκυνθο, 
Ικαρία, Κάρπαθο, Σκιάθο και Κύθηρα, αλλά και από 
τη Θεσσαλονίκη προς τη Χίο και τη Σάμο. Επίσης , η 
«Sky Express» εξυπηρετεί και συνδέει ανελλιπώς τα 
δρομολόγια από και προς Ηράκλειο για Αθήνα, Κω και 
Ρόδο. Πληροφορίες για τα δρομολόγια, προορισμούς, 
ναύλους κλπ μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει 
αν επισκεφτεί το www.skyexpress.gr ή στα ταξιδιωτι-
κά γραφεία.

Τέλος, η εταιρεία βραβεύτηκε από το διεθνή αε-
ρολιμένα Αθηνών, ως η «ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενη αεροπορική εταιρεία για το 2015». 
Αυτή η αναγνώριση έρχεται μετά το ασημένιο βραβείο 
που έλαβε από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Περιφερει-
ακών Αεροπορικών Εταιρειών (EUROPEAN REGIONS 
AIRLINES) γι α τη χρονιά 2014-2015.  

Δρομολόγια Αθήνα - Πάρος
Τετάρτη: Ώρα αναχώρησης 07:20. Ώρα άφιξης 

08:00 
Πέμπτη: Ώρα αναχώρησης 12:00. Ώρα άφιξης 

12:40
Παρασκευή: Ώρα αναχώρησης 07:20. Ώρα άφιξης 

08:00. Ώρα αναχώρησης 14:40 Ώρα άφιξης 15:20.
Κυριακή: Ώρα αναχώρησης 19:00. Ώρα άφιξης 

19:40.

Δρομολόγια Πάρος – Αθήνα
Τετάρτη: Ώρα αναχώρησης 08:20. Ώρα άφιξης 

09:00
Πέμπτη: Ώρα αναχώρησης 13:00. Ώρα άφιξης 13:40.
Παρασκευή: Ώρα αναχώρησης 08:20. Ώρα άφιξης 

09:00. Ώρα αναχώρησης 15:40 Ώρα άφιξης 16:20.
Κυριακή:  Ώρα αναχώρησης 20:00. Ώρα άφιξης 

20:40.
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Δημοτικό ωδείο Πάρου
Το δημοτικό ωδείο Πάρου, που λειτουργεί με επιτυχία από την ΚΔΕΠΑΠ, κερδίζει 

ολοένα και περισσότερους φίλου, αλλά κυρίως «πλάθει» τη νεολαία του νησιού μας 
με τα πολιτιστικά δρώμενα και τη μουσική παιδεία.

Το δημοτικό ωδείο Πάρου, μετρά ήδη ένα χρόνο ζωής και στεγάζεται στην Αγία 
Άννα Παροικιάς σ’ ένα παραδοσιακό κτίριο με καλαίσθητους ανακαινισμένους χώ-
ρους και θέα το Αιγαίο. 

Μέσα στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον ενισχύεται η καλλιτεχνική, η πνευ-
ματική και η προσωπική ανάπτυξη των σπουδαστών. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
από μία εκλεκτή ομάδα καθηγητών και σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες και τις 
εκδηλώσεις του ωδείου, εμφυσούν στους μαθητές το πάθος για τη γνώση, δίνοντας 
τους τα εφόδια για να αναδειχθούν στην τέχνη που αγαπούν.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του ωδείου, κ. Αικατερίνη Σαβίνο, σημείωσε: «Το 
ωδείο, σε συνέχεια της πετυχημένης πορείας της δημοτικής σχολής μουσικής Πά-
ρου, αναβάθμισε τις μουσικές σπουδές στο νησί μας και προσφέρει πτυχία και δι-
πλώματα σε όλες τις μουσικές ειδικότητες, πλήρως αναγνωρισμένα από το κράτος 
και εντελώς ισότιμα με αυτά του κρατικού ωδείου Θεσσαλονίκης. Από τον πρώτο 
κιόλας χρόνο λειτουργίας του, το δημοτικό ωδείο έχει να επιδείξει σπουδαίο εκ-
παιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο, αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ 
της καλλιτεχνικής διευθύντριας, των καθηγητών του προέδρου, της γενικής διευ-
θύντριας και του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ. Οι καθηγητές, με καταξιωμένη καλλιτεχνική και 
παιδαγωγική αξία, και έχοντας μεγάλη διδακτική εμπειρία, προσφέρουν τις υπη-
ρεσίες τους με ιδιαίτερο ζήλο για μία σοβαρή και ολοκληρωμένη μουσική γνώση, 
γεγονός που αντανακλάται στις επιδόσεις και στις επιτυχίες των σπουδαστών του 
ωδείου.

Έτσι, στον πανελλήνιο διαγωνισμό κιθάρας Π. Φαλήρου, συμμετείχε ο σπουδα-
στής μας Άλντο Λικάφι, ο οποίος, αξιολογούμενος από επιτροπή που αποτελείτο 
από διεθνούς φήμης κιθαρίστες, έλαβε το δεύτερο βραβείο, αποσπώντας κολακευ-
τικότατα σχόλια για την άριστη τεχνική και την μουσικότητα του. Η σπουδάστριά 
μας στα ανώτερα θεωρητικά, Μαρουσώ Φουρνιστάκη, έλαβε το πτυχίο αρμο-
νίας, το πρώτο πτυχίο του ωδείου μας! Εξετάστηκε από επιτροπή του υπουργεί-
ου Πολιτισμού, αποτελούμενη από διακεκριμένους καθηγητές των μεγαλύτερων 
ωδείων της Αθήνας και βαθμολογήθηκε με άριστα παμψηφεί. Επίσης, ο σπου-
δαστής μας Άγγελος Κυδωνιεύς, έλαβε μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις και 
εισήχθη στη σχολή μουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Η επιτυχία του αυτή 
έχει ιδιαίτερη αξία καθώς είναι αποτέλεσμα μικρής χρονικά προετοιμασίας αλλά 

σκληρής δουλειάς τόσο από 
τον ίδιο όσο και από την καθη-
γήτριά του.

Παράλληλα, το δημοτικό 
ωδείο λαμβάνει μέρος στα 
δρώμενα του νησιού μας με 
συχνές εμφανίσεις στις πολιτι-
στικές εκδηλώσεις του δήμου, 
ενώ διοργανώνει και παρουσι-
άζει συναυλίες, ανοιχτά μαθή-
ματα και σεμινάρια. Η δημοτική 
αρχή, από κοινού με τον πρό-
εδρο της ΚΔΕΠΑΠ, αναγνωρί-
ζοντας το σημαντικότατο ρόλο 
που παίζει η μουσική στην διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην καλλιέργεια της 
ψυχής των παιδιών, και 

θέλοντας να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να εντρυφήσουν στο 
χώρο της μουσικής, αποφάσισε από πέρυσι την μείωση των διδάκτρων, κα-
θιστώντας τα από τα χαμηλότερα της επικρατείας».

Τμήματα
Στο δημοτικό ωδείο Πάρου, λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:
- Κλασικής και σύγχρονης οργανικής μουσικής (πιάνο, κιθάρα, έγχορδα 

και πνευστά),
- Φωνητικής μουσικής (όπερα, σύγχρονο τραγούδι),
- Μουσικής θεωρίας (υποχρεωτικά θεωρητικά και σολφέζ, ωδική μέχρι και 

σύνθεση),
- Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις μουσικολογίας, μουσι-

κής προπαιδείας (τμήματα Orff),
- Τμήμα εκμάθησης μουσικών οργάνων για παιδιά προσχολικής ηλικί-

ας, παραδοσιακής μουσικής (βυζαντινή μουσική σε συνεργασία με το Ι.Π. Εκα-
τονταπυλιανής, παραδοσιακά όργανα),

- Χορωδίας (παιδική - εφηβική - ενηλίκων),
- Φιλαρμονική.
Τέλος, το δημοτικό ωδείο Πάρου από την 1η Σεπτεμβρίου 2016 άνοιξε και πάλι τις 

πόρτες του για εγγραφές στη νέα μουσική σχολική χρονιά ευχόμενο στους μαθητές 
καλή πρόοδο στις σπουδές τους!
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Η «Φωνή της Πάρου», στις 18 Ιουνίου 2016 έφερνε στο φως της δημοσιότητας 
την υπόθεση με τα «εξαφανισμένα» νομίσματα που είχε δωρίσει ο συμπολίτης μας, 
καθηγητής, κ  Αριστείδης Βαρριάς.

Το ιστορικό της υπόθεση ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, με τη δωρεά του κ. Βαρριά 
και αφορά 106 νομίσματα, που καλύπτουν όλη σχεδόν τη νομισματική ιστορία του 
νησιού μας από την Πάρο των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων μέχρι τα Βυζαντινά 
χρόνια, καθώς και τη Βενετική και Οθωμανική περίοδο.

Τότε, η αποδοχή της δωρεάς έγινε υπό το βασικό όρο ότι μετά τη συντήρηση των
νομισμάτων αυτά θα εκτεθούν στο αρχαιολογικό μουσείο της Πάρου. Παρά ταύτα 

τα νομίσματα δεν επέστρεψαν ποτέ στην Πάρο, ως σήμερα, στη φυσική τους θέση 
(αρχαιολογικό μουσείο), παρά τις έγγραφες οχλήσεις της προέδρου επιτροπής ανά-
δειξης πολιτιστικής κληρονομιάς δήμου Πάρου, καθηγήτριας, Ντόρας Κατσωνοπού-
λου και του δημάρχου Πάρου, κ. Μ. Κωβαίου.

Η ερώτηση Παπακώστα

Το αρχικό δημοσίευμα στην εφημερίδα μας έφερε την ερώτηση στη Βουλή. Στις 
11/7/2016 από τη Βουλευτή ΝΔ Β’ Αθηνών,. κ. Κατερίνας Παπακώστα 
Σιδηροπούλου, καθώς οι βουλευτές Κυκλάδων φάνηκαν ανήμποροι να κατανοή-
σουν το γεγονός…

Στην ερώτησή της η κ. Παπακώστα σημείωνε μεταξύ άλλων:
«[…] Σε δημοσίευμα της 18ης Ιουνίου 2016 της τοπικής εφημερίδας «Φωνή της 

Πάρου», το θέμα της δωρεάς 106 αρχαίων νομισμάτων από τον κ. Αριστείδη Βαρ-
ριά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων φαίνεται να εγείρει ερωτήματα σχετικά 

με την τύχη
των αρχαίων νομισμάτων και με τον τρόπο διαχείρισης δωρεών πολιτών προς 

το δημόσιο.
Η επιστολή που εστάλη από τον Δήμαρχο Πάρου στις 18/05/2016 στον Υπουργό 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά το δημοσίευμα, φανερώνει ότι η αρχαιολογική 
υπηρεσία δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια τα τελευταία δέκα χρόνια, προκειμέ-
νου η εν

λόγω αρχαιολογική συλλογή νομισμάτων, μοναδική για το νησί της Πάρου, να 
εκτεθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού και να αποδοθεί στους πολίτες της 
Πάρου, σύμφωνα με την προϋπόθεση που είχε τεθεί από τον δωρητή. Από το δη-
μοσίευμα προκύπτει επίσης ότι σε σχετικό ερώτημα, η Εφορεία Κυκλάδων το 2008 
απάντησε ότι τα νομίσματα επρόκειτο να συντηρηθούν το 2009. Ωστόσο, οκτώ 
ολόκληρα χρόνια αργότερα η συλλογή των αρχαίων νομισμάτων εξακολουθεί να 
βρίσκεται στα αζήτητα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιές οι ενέργειές σας σχετικά με την από 18/05/2016 επιστολή του Δημάρ-

χου Πάρου;
2. Έχει γίνει αποδοχή της δωρεάς του Αριστείδη Βαρριά;
3. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το έγγραφο αποδοχής της δωρεάς.
4. Σε ποιόν φορέα ή ιδιώτη και πότε έχει ανατεθεί η συντήρηση των αρχαίων 

νομισμάτων και ποιο το χρονοδιάγραμμα για την απόδοση της συλλογής
στους κατοίκους της Πάρου;
5. Ποιές οι ενέργειές σας για τη διαπιστωμένη αδράνεια της αρμόδιας υπηρεσίας 

στη δωρεά πολιτών, όταν μάλιστα αυτό γίνεται αδαπάνως για το Δημόσιο;».

Υπ. Πολιτισμού εν ταραχή…
Βάλλει κατά δωρητών της Πάρου
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Η πρωτοφανής απάντηση

Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. 
Αριστείδης Μπαλτάς, στις 1/8/2016, απαντώ-
ντας στην ερώτηση της κ. Παπακώστα, σημει-
ώνει:

«Έως τώρα δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί 
η διαδικασία αποδοχής δωρεάς, αφού ο κ. Α. 
Βαρριάς δεν είναι κατά νόμον συλλέκτης, ούτε 
έχει αιτηθεί να είναι συλλέκτης (βλ. (α) σχετικό.

Τα νομίσματα έχουν παραδοθεί από τον 
ίδιον το 2006, (β) σχετικό, αφού είχαν προ-
ηγηθεί έγγραφα της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων για την άμεση παράδοση των νομι-
σμάτων. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με 
το συνημμένο με το Πρωτόκολλο Παράδοσης 
Παραλαβής των νομισμάτων κατάλογο που 
συνέταξε ο ίδιος κ. Βαρριάς, (β) σχετικό, ανα-
φέρει ότι τα νομίσματα «συλλέχθηκαν από 
το χώρο της αυλής του Σχολείου και τον 
περιφερειακό δρόμο της Παροικιάς…», 
από τη δεκαετία του 80, δηλαδή εντός κηρυγ-
μένου αρχαιολογικού Χώρου, κάτι που αντίκει-
ται στο νόμο, ν. 3028/αρ.24, παρ.1, ο οποίος 
σημειώνει: «… όποιος βρίσκει ή αυτός στον 
οποίον περιέχεται κινητό αρχαίο, οφείλει να το 
δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση…».

Επισημαίνεται επίσης ότι η παράδοσή τους 
είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το νόμο 
όπου μάλιστα «δεν καταβάλλεται αμοιβή αν 
το αρχαίο ανακαλύπτεται σε οριοθετημένο ή 
σε υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό Χώρο» (ν. 
3028/2002 αρ.24, παρ.6β). Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, η περίπτωση 
της παράδοσης των νομισμάτων από τον κ. Βαρριά, δεν συνιστά δωρεά.

Τα νομίσματα της παράδοσης Βαρριά συντηρούνται στο εργαστήριο συντήρησης 
μετάλλινων αντικειμένων της ΕΦΑ Κυκλάδων στην Άνδρο.

Η Εφορεία παρά το μεγάλο φόρτο εργασίας που σχετίζεται με την εποπτεία δε-
κάδων αρχαιολογικών χώρων, Μουσείων, καθώς και ασφάλεια και συντήρηση 
χιλιάδων κινητών ευρημάτων στις Κυκλάδες, προχώρησε στην εξασφάλιση της 
φύλαξης των αρχαίων νομισμάτων σε κατάλληλες γι αυτά συνθήκες. Για το λόγο 
αυτό το 2009 μετέφερε τα νομίσματα σε εργαστήριο μετάλλινων αντικειμένων στη 
Θήρα, ενώ ταυτόχρονα απευθύνθηκε και στο Νομισματικό Μουσείο για την άμεση 
συντήρησή τους. Και στις δύο περιπτώσεις λόγω φόρτου εργασίας δεν προηγήθη-
κε η συντήρησή τους. Σήμερα όμως συντηρούνται κατά σειρά προτεραιότητας και 
αναμένεται η ολοκλήρωση της συντήρησής τους εντός του 2016.

Η έκθεση των νομισμάτων στο Μουσείο Πάρου προϋποθέτει την ένταξή τους 
μέσα σε ένα ενιαίο και συνεκτικό μουσειολογικό σκεπτικό με το οποίο θα πρέπει 
να αναμορφωθεί όλη η έκθεση του αρχαιολογικού μουσείου. Η αποσπασματική 
έκθεση αρχαιοτήτων στην υφιστάμενη έκθεση αντίκειται σε στοιχειώδεις μουσειο-
λογικές και μουσειογραφικές πρακτικές. Συνεπώς, η έκθεση μέρους ή του συνόλου 
των νομισμάτων που παραδόθηκαν θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του ανασχεδια-
σμού και της επανέκθεσης του μουσείου Πάρου».

Τα απίστευτα Μπαλτά

Ο κ. Μπαλτάς στην απάντησή του ουσιαστικά καλύπτει τους υπαίτιους για την 
καθυστέρηση 10 ολόκληρων ετών για τη συντήρηση και την απόδοσή τους στο 
αρχαιολογικό μουσείο του νησιού μας.

Ο κ. υπουργός για πρώτη φορά κάνει λόγο –και οι υπηρεσίες του- περί αποδοχής 
δωρεάς, κάτι που ουδέποτε είχε τεθεί και αυτό αποδεικνύεται από την ΚΑ Εφο-
ρεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείο Πολιτισμού, 
όταν στις 22/5/2006 με αρ. πρωτ. 4768 σε επιστολή της προς τον κ. Αρ. Βαρριά 
για το θέμα των αρχαίων νομισμάτων σημείωνε:

«Θέμα: Παράδοση συλλογής νομισμάτων
Σας ενημερώνουμε ότι ο αρμόδιος αρχαιολόγος της Υπηρεσίας μας θα επικοινω-

νήσει μαζί σας για την παράδοση – παραλαβή της συλλογής νομισμάτων που έχετε 
στη συλλογή σας, προκειμένου να προωθηθεί η συντήρηση των αντικειμένων και 

η προετοιμασία τους για την έκθεσή τους στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου».

Η όλη παραφιλολογία περί αποδοχής της 
δωρεάς είναι για να καλυφθεί η αργοπορία 
των αρχών για την υπόθεση. Η απάντηση όμως 
του υπουργείου Πολιτισμού προχωρά στη συ-
νέχεια σε κάτι χειρότερο, για να δικαιολογήσει 
τα αδικαιολόγητα. Αφήνει αιχμές για τον τρόπο 
που αποκτήθηκαν (νομίσματα) και με αόριστες 
αποκομμένες προτάσεις νόμων, προσπαθεί να 
δημιουργήσει εντυπώσεις.

Στη συνέχεια της απάντησης -μη μπορώντας 
ουσιαστικά να δικαιολογήσει την αργοπορία 10 
ολόκληρων ετών-, παραδέχεται (το υπουργείο) 
ότι επί τρία χρόνια τα νομίσματα έμειναν σε κά-
ποια άκρη έως ότι μεταφερθούν στη Θήρα για 
συντήρηση! Και ενώ στο τέλος, στην ουσία της 
απάντησης, υποστηρίζει ο κ. Μπαλτάς, ότι, κατά 
προτεραιότητα αναμένεται η ολοκλήρωση της 
συντήρησής τους εντός του 2016, στη συνέ-
χεια κάνουν «κριτική» εκ του ασφαλούς, για ένα 
ενιαίο και συνεκτικό μουσειολογικό σκεπτικό με 
το οποίο θα πρέπει να αναμορφωθεί όλη η έκ-
θεση του αρχαιολογικού μουσείου. Λες και η 
νέα «φιλοσοφία» που πρέπει να έχει ο χώρος 
του αρχαιολογικού μουσείου Πάρου είναι απο-
τέλεσμα εργασίας τρίτων και όχι των ιδίων!

Η άποψή μας είναι ότι προετοιμάζουν το έδα-
φος για νέες δικαιολογίες στη συνέχεια, καθώς 
φαντάζει αδύνατη η έκθεση νομισμάτων στο 
αρχαιολογικό μουσείο εντός των 2016. Όσο 
για τη λάσπη που ρίχνουν με τον ανεμιστήρα 

στο δωρητή κ. Βαρριά, αυτό φαίνεται ότι δεν τους πολυενδιαφέρει…

Το σχόλιο Παπακώστα

Η βουλευτής ΝΔ Β’ Αθηνών, κ. Κατερίνα Παπακώστα, σε σχολιασμό της απά-
ντησης του κ. υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του κοινοβουλευ-
τικού ελέγχου, σημειώνει:

«Η απάντηση του κ. υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αριστείδη Μπαλτά δεν 
απαντά στα ερωτήματα που έθεσα στην ερώτηση που κατέθεσα στις 11.07.2016, 
στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Διαβάζοντάς την, τρία συμπεράσματα 
βγάζει κανείς: 

- κ. Α. Βαρριάς είναι παραβάτης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον αρχαιολο-
γικό νόμο, 

- δεν υφίσταται δωρεά νομισμάτων εκ μέρους του και 
- ως εκ τούτου χρονοδιάγραμμα για την έκθεσή τους δεν υπάρχει, καθώς εδώ 

και 10 χρόνια δεν προέκυψε ανάλογη ανάγκη.
Διαβάζοντας την απάντηση επισημαίνω τα εξής: 
Η απάντηση του κ. υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδη Μπαλτά, ξε-

κινά λέγοντας ότι «έως τώρα, δεν έχει υλοποιηθεί η αποδοχή της δωρεάς αφού ο 
κ. Α. Βαρριάς δεν είναι κατά νόμον συλλέκτης» παραπέμποντας σε υπηρεσιακό έγ-
γραφο με ημερομηνία 16/06/2016. Εύλογα γεννάται το ερώτημα κατά πόσο η αρ-
μόδια υπηρεσία ενημέρωσε σχετικά τον πολίτη, όταν προσήλθε σε αυτήν το 2006.

Και συνεχίζει η απάντηση με αναφορά στην πρωτοβουλία του κ. Α. Βαρριά να 
συλλέξει τα νομίσματα από την αυλή του Σχολείου και τον περιφερειακό δρόμο της 
Παροικιάς όταν αυτός ήταν χωματόδρομος, πράγμα που είχε δηλώσει ο ίδιος και 
μάλιστα, εγγράφως. Διαπιστώνεται ότι ο κ. Α. Βαρριάς  ενήργησε κατά παράβαση 
του αρχαιολογικού νόμου, και ως εκ τούτου η απόδοση των νομισμάτων από μέ-
ρους του «δεν συνιστά δωρεά»! Αν θεωρήσουμε ότι ο κ. Α. Βαρριάς διέπραξε αδί-
κημα κατά τον αρχαιολογικό νόμο, όπως ο κ. Υπουργός υποστηρίζει, αναρωτιέται 
κανείς, ποιά η διαδικασία που έπρεπε να είχε ακολουθήσει τελικά για να μην είναι 
παράνομος εδώ και δέκα χρόνια.

Καταλήγοντας, η απάντηση του κ. υπουργού σημειώνει ότι τα νομίσματα θα συ-
ντηρηθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους (2016) από την Εφορεία Κυκλάδων 
και θα εκτεθούν είτε μέρος αυτών είτε στο σύνολό τους στο Μουσείο της Πάρου 
αφού προηγηθεί ο ανασχεδιασμός της επανέκθεσης του μουσείου της Πάρου».

Η βουλευτής ΝΔ Β’ Αθηνών, κ. Κατερίνα Παπακώστα
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Παραβατικότητα 
Αυγούστου

Η γενική περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση Νο-
τίου Αιγαίου, έδωσε στη δημοσιότητα συνολικά στοι-
χεία συλλήψεων, εξιχνιάσεων και κατασχέσεων, για το 
μήνα Αύγουστο 2016.

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συνελήφθησαν 
συνολικά 1.357 άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν 9 για λη-
στείες, 23 για κλοπές-διαρρήξεις, 9 για πλαστογραφία 
και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων, 53 για 
ναρκωτικά, 930 για παράνομη είσοδο - διαμονή αλλο-
δαπών στη χώρα, 13 για διακίνηση λαθρομεταναστών, 
12 για άγρα πελατών, 12 για άγρα πελατών, 64 για 
παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, κ.α.

Επίσης, εξιχνιάσθηκαν μεταξύ άλλων 344 υποθέσεις 
και μεταξύ αυτών τρεις για ληστείες, 48 για κλοπές-
διαρρήξεις, 37 για ναρκωτικά, τέσσερις για πλαστο-
γραφία, τρεις για απάτες, 2 για προστασία ζώων κ.α.

Μεταξύ των κατασχέσεων που έγιναν ήταν για ηρω-
ίνη (130 γρ.). κάνναβη (5 κ. και 650 γρ.), 358 ναρκωτι-
κά δισκία, 11 μαχαίρια, γκλοπς, 230 κροτίδες, βεγγα-
λικά, πυροτεχνήματα, 14 πλαστά χαρτονομίσματα κ.α.

Τέλος, βρέθηκαν 10 κλεμμένα μεταφορικά μέσα 
(αυτοκίνητα – δίκυκλα).

Έντονα  
παράπονα από 
επιχειρηματίες

Από τη ΣΕΤΚΕ (Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών 
Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος), με τίτλο: «Πτω-
τικοί οι δείκτες αφίξεων, διανυκτερεύσεων και 
εσόδων στα τουριστικά καταλύματα», δημοσιο-
ποιήθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Με αρνητικό πρόσημο, τόσο σε επίπεδο αφίξεων 
και διανυκτερεύσεων, αλλά, κυρίως, σε επίπεδο εσό-
δων αναμένεται να ολοκληρωθεί η φετινή τουριστική 
σεζόν για τις επιχειρήσεις μικρών τουριστικών κατα-
λυμάτων, μία πραγματικότητα η οποία αναμένεται να 
έχει καταστροφικές συνέπειες στη βιωσιμότητα ενός 
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων του κλάδου. 

Παρά το γεγονός ότι ο Ιούλιος κινήθηκε σε καλά 
επίπεδα, ενώ αντίστοιχη είναι και η εικόνα που παρου-
σιάζει ο Αύγουστος, το τελικό πρόσημο δείχνει ότι θα 
είναι αρνητικό για τα μικρά τουριστικά καταλύματα, 
επιβεβαιώνοντας τους αρχικούς φόβους των επιχει-
ρηματιών του κλάδου, αλλά και της Συνομοσπονδίας 
Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων (ΣΕΤΚΕ), 
σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις μιας μερίδας τουριστι-
κών φορέων. Η εξέλιξη αυτή είναι συνέπεια του μει-
ωμένου ρυθμού κρατήσεων που καταγράφηκε στην 
έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, τον Μάιο 
και τον Ιούνιο, εξαιτίας, κυρίως, της εικόνας που δια-
μορφώθηκε για τη χώρα μας στο εξωτερικό, από την 
αναποτελεσματική διαχείριση των προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών, αλλά και του φόβου που είναι 
διάχυτος στην Ευρώπη, μετά τα απανωτά τρομοκρα-
τικά χτυπήματα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Βεβαίως, καθοριστικό ρόλο στο συγκεκριμένο απο-
τέλεσμα έχει και ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δημι-
ουργείται από τα ξενοδοχεία που λειτουργούν με τη 
μέθοδο του all inclusive, τα οποία σε μία προσπάθεια 
να γεμίσουν τις κλίνες τους προσφέρουν εξαιρε-
τικά χαμηλές τιμές και εκπτώσεις, αλλά και από τα 
παράνομα τουριστικά καταλύματα και τις μισθώσεις 
αστικών ακινήτων, που υπονομεύουν τα νομίμως λει-
τουργούντα καταλύματα. Ωστόσο, το μέγεθος των 
απωλειών θα οριστικοποιηθεί μετά το τέλος Σεπτεμ-
βρίου και την ολοκλήρωση της φετινής τουριστικής 
περιόδου».

Αντίδραση  
Λαϊκής  
Συσπείρωσης

Από τη Λαϊκή Συ-
σπείρωση Νοτίου Αι-
γαίου, δημοσιοποιήθηκε 
η παρακάτω ανακοίνωση 
για τη συνεδρίαση του 
περιφερειακού συμβου-
λίου στην Αστυπάλαια.

«Σύσσωμες οι παρατά-
ξεις του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, –παρά τα εκατέρωθεν πυρά- ξαναχτύ-
πησαν τα δικαιώματα του νησιωτικού λαού, ψηφίζο-
ντας τον Επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχεδιασμό, που 
αποκρυσταλλώνει στο κείμενό του, τον αντιλαϊκό του 
προσανατολισμό, ως εξής: «Η υποταγή του κοινωνικού 
(βιωμένου) χώρου, που έχει σχέση κυρίως με το αστι-
κό και οικιστικό περιβάλλον, τις κοινωνικές σχέσεις και 
τη ζωή των κατοίκων, στον οικονομικό χώρο, που δη-
μιουργείται και ελέγχεται από τις επιχειρήσεις και κυ-
ριαρχείται από τις σχέσεις, ροές και αλληλεξαρτήσεις 
που δημιουργούν οι οικονομικές μονάδες». 

Δηλαδή τα πάντα: υγεία, παιδεία, εργασιακές σχέσεις 
και δικαιώματα, αθλητισμός, πολιτισμός, αγροτική πα-
ραγωγή, νερό και ενέργεια, συγκοινωνία και κάθε άλλη 
δραστηριότητα της κοινωνίας, θα υποτάσσονται, μέσα 
από εξειδικευμένες δράσεις, στις ανάγκες των οικονο-
μικών συμφερόντων των επιχειρήσεων. Ο Στρατηγι-
κός Σχεδιασμός της Περιφέρειας βρίσκεται σε ευθεία 
αντίθεση με τα συμφέροντα των λαϊκών στρωμάτων 
των νησιών, γιατί ενσωματώνει τις απαιτήσεις των 
μονοπωλίων όπως τις εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και υλοποιούνται μέσω Κυβέρνησης και Τοπικής Διοί-
κησης. Μέσα από ένα πλήθος στατιστικών στοιχείων, 
αδυναμιών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νη-
σιών της περιοχής μας, επεξεργάστηκε η πολιτική της 
αξιοποίησης όλων αυτών των παραμέτρων, για να γίνει 
πιο ασφαλής, πιο αποδοτική σε κέρδος, η επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα των επενδυτικών ομίλων, σε βάρος 
της  ικανοποίησης κάθε λαϊκής ανάγκης.

Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε τον Στρατηγικό 
Σχεδιασμό της Περιφέρειας, τονίζοντας ότι σε καμιά 
περίπτωση μια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που ευθύ-
νεται σήμερα για την κατάσταση των εργαζομένων και 
όλου του λαού, δεν μπορεί να εξειδικευτεί σε φιλολα-
ϊκή και προς όφελος όλων των νησιωτών, όπως προ-
σπαθούν να την παρουσιάσουν.

Η προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής για ανεμπό-
διστη διείσδυση των ιδιωτών σε κάθε πτυχή της ζωής 
των κατοίκων των νησιών, σε κάθε αγαθό, μόνο οδυ-
νηρές συνέπειες μπορεί να έχει, όταν όλες οι ανάγκες 
γίνονται θυσία στην ανταγωνιστικότητα και στην κερ-
δοφορία των εμπλεκομένων επενδυτών. Τα τεράστια 
προβλήματα στην υγεία, με 1587 κενά στις Δημόσιες 
Μονάδες Υγείας, η εγκατάλειψη όλων των υποδομών 
στα νησιά εξ αιτίας της υποχρηματοδότησης και της 
υποστελέχωσης, η ακριβή και λειψή συγκοινωνία, η 
μόρφωση, το νερό, η ενέργεια κλπ, δεν μπορούν να 
«υποταχθούν» στις λογιστικές πράξεις της ακόρεστης 
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Η τοπική 
ανάπτυξη καθορίζεται από τη γενικότερη πορεία, την 
κεντρική πολιτική, στην ουσία της οποίας  δεν εκφρά-
στηκε καμιά στρατηγική διαφοροποίησης, από όλες τις 
άλλες παρατάξεις.

Υπάρχει και παράγεται τεράστιος πλούτος από τον 
λαό, που δεν απολαμβάνει. Υπάρχουν επίσης και δυ-
νατότητες  ανάπτυξης για να καλυφθούν όλες οι σύγ-
χρονες ανάγκες του. Σ’ αυτήν τη προοπτική μπαίνουν 
εμπόδιο τα παράσιτα, όλος ο συρφετός, που για χάρη 
του εκπονούνται στρατηγικοί σχεδιασμοί από την ΕΕ, 
το κράτος και τους μηχανισμούς του. Αυτά τα εμπόδια 
πρέπει οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και η 
νεολαία να βγάλουν από το δρόμο τους, για να πραγμα-
τωθεί η ανάπτυξη, με στόχο την ευημερία του».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Λιμενικό Ταμείο
Δεν υπάρχει 
σωτηρία!

Την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα μας με 
πρωτοσέλιδο ανέδειξε το θέμα της προγραμμα-
τικής σύμβασης για τη δημιουργία υδατοδρομίου 
στο νησί μας, μεταξύ του λιμενικού ταμείου Πάρου-
Αντιπάρου και της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου.

Οι δημοσιογράφοι –όπου Γης- τους αρέσει να 
έχουν «καλές» ειδήσεις στα έντυπά τους. Δε θέλουν 
να είναι συνεχώς σε προστριβές, δε θέλουν να είναι 
συνεχώς με ένα τηλέφωνο στο χέρι, δε θέλουν να 
ασχολούνται 24 ώρες την ημέρα με σκάνδαλα. Θέ-
λουν απλά να περνούν τη μέρα τους όπως όλοι οι 
εργαζόμενοι, Έτσι, οι «καλές» ειδήσεις, όπως εκείνη 
της προγραμματικής σύμβασης του λιμενικού τα-
μείου για το υδατοδρόμιο στο νησί μας, τους φτιά-
χνουν τη μέρα και μπορούν άνετα στη συνέχεια να 
κάνουν το συγγραφικό τους χόμπι (όλοι οι δημο-
σιογράφοι είναι κατά φαντασία «συνάδελφοι» του 
Παπαδιαμάντη και της Πηνελόπης Δέλτα).

Το λιμενικό ταμείο των νησιών μας είναι εδώ και 
χρόνια υπό αμφισβήτηση για τις ενέργειές του ή 
καλύτερα για τη μη αποτελεσματικότητά του. Το 
ανάθεμα από όλους είναι εύκολο, η κριτική ακόμα 
πιο εύκολη, αλλά η αλήθεια παραμένει μία. Οτιδή-
ποτε έχει σχέση με λιμενικά έργα είναι απελπιστικά 
γραφειοκρατικό και το δικό μας λιμενικό ταμείο εί-
ναι υποστελεχωμένο 100%! (Δεν έχει ούτε ένα δικό 
του υπάλληλο και οι τυπικές εργασίες για να γίνουν, 
γίνονται με αποσπασμένο υπάλληλο του δήμου Πά-
ρου). Ο λόγος που δεν έχει υπάλληλο/ους δικούς 
του –ενώ έχει την οικονομική δυνατότητα γι’ αυτό-, 
είναι διότι το κράτος δεν μπορεί να αντιληφθεί την 
αναγκαιότητά τους και να δώσει το «πράσινο» φως 
για τις προσλήψεις…

Ας πάμε τώρα και στην ουσία μετά την απα-
ραίτητη παραπάνω φλυαρία μου. Οι αρχές για να 
«προχωρήσει» το λιμενικό ταμείο στη σύμβαση για 
το υδατοδρόμιο, ζητούν από το χωρίς υπάλλη-
λο Ταμείο του νησιού μας, να τους προσκομίσουν 
την Άρτα, τα Γιάννενα, τα τοπογραφικά της μισής 
χώρας και ένα σέντερ φορ με δύο καλά αριστε-
ρά πόδια! Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω για να 
διακωμωδήσω την κατάσταση, τι θα απαντούσατε 
όταν σας γράψω ότι μεταξύ όλων των άλλων ζη-
τείται να δοθεί αποδεικτικό υλικό για τα μέλη του 
ΔΣ του λιμενικού ταμείου, για το αν είναι ψυχοπα-
θείς; Όπως ακριβώς διαβάσατε! Ζητούν εκτός από 
ποινικό μητρώο όλων, βεβαίωση ψυχιάτρου ότι δεν 
πάσχουν από ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστες 
ναρκωτικών!

Στη συνέχεια ζητούν: αποφάσεις επί αποφάσεων, 
τοπογραφικά, οριογραμμές αιγιαλών-παραλιών, 
υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις, επιφάνει-
ες χώρων, θέσεις αγκυροβολιών, δραστηριότητες 
λιμένων, τοπογραφικά επί τοπογραφικών, συντε-
ταγμένες, ασφαλιστικές καλύψεις, επιχειρηματι-
κό σχέδιο, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
αδειοδοτήσεις, κλπ. Και όλα αυτά από έναν οργα-
νισμό που του απαγορεύουν να έχει υπαλλήλους! 
Αυτά! Μάλλον μας λένε: «ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ!».
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Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί.
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Ειδικό πακέτο εξετάσεων για 
την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Για όλα τα παιδιά του ∆ηµοτικού 
και του Γυµνασίου
Παιδιατρική-Καρδιολογική-Ορθοπεδική 
εξέταση & συµπλήρωση Α.∆.Υ.Μ.

Καλέστε µας για το ραντεβού σας 

Ενηµέρωση

Στο Ε.Π. 2014-2020 το 
ΚΗΦΗ Νάουσας

Ο περιφερειάρχης Ν. Αι-
γαίου, κ. Γιώργος Χατζη-
μάρκος, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Προώθηση 
της Κοινωνικής Ένταξης - 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού με τίτλο: «Δράσεις 
Βελτίωσης των παρεχο-
μένων κοινωνικών υπηρε-
σιών – Κέντρα Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων» 
υπέγραψε την ένταξη της 
Πράξης «ΚΗΦΗ Νάουσα 
Πάρου «Η ΑΓΑΠΗ», στο νέο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, με συνολικό προϋπολογι-
σμό 98.300 ευρώ.

Η πράξη αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας του ΚΗΦΗ της Νάουσας, που 
στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη 
δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ.), των 
οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει 
σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί 
στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Η συνέχιση της λειτουργίας του ΚΗΦΗ Νάουσας Πάρου αποσκοπεί μεταξύ άλλων:
- στη διευκόλυνση σημαντικού αριθμού γυναικών που επιθυμούν να ενταχθούν 

στην τοπική αγορά εργασίας, μέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών για την φροντίδα των 
ηλικιωμένων,

- στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων,
- στην παροχή οργανωμένης και συστηματικής ημερήσιας περίθαλψης των ηλικι-

ωμένων,
- στην εξυπηρέτηση των μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα ηλικιω-

μένων,
- στην παραμονή τους στο φυσικό και οικογενειακό περιβάλλον,
- στην τόνωση της κοινωνικής ζωής και στην εξάλειψη της κοινωνικής στέρησης 

της περιοχής.
Για τους παραπάνω λόγους ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, εξέφρασε τις ευχαρι-

στίες του στον κ. Γ. Χατζημάρκο για την απόφαση ένταξης της σχετικής πράξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», 
στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ) 
για την ωρίμανση του σχετικού φακέλου και την κατάθεση του στην Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου και στα Στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (ΕΥΔ.Ε.Π.) για τη θετική αξιολόγηση του παραπάνω έργου.

Ο κ. Μπιζάς  τόνισε ότι «η συγκεκριμένη απόφαση της συνέχισης λειτουργίας του 
ΚΗΦΗ στη Νάουσα Πάρου, το οποίο λειτουργεί από το 2004 και έχει τη δυνατότη-
τα φιλοξενίας 30 ωφελούμενων ατόμων, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυ-
ση του θεσμού της οικογένειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των γονέων».

8ο Φεστιβάλ Μελιού 
Η Περιφέρεια Ν. Αι-

γαίου, στο πλαίσιο της 
ανάδειξης και προώ-
θησης των τοπικών 
προϊόντων, πρόκειται 
να συμμετέχει με δικό 
της περίπτερο στο 8ο 
φεστιβάλ ελληνικού 
μελιού και προϊόντων 
μέλισσας, που θα δι-
εξαχθεί στο «Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας», στον Πειραιά, στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2016.

Στόχος της περιφερειακής αρχής είναι η προβολή και προώθηση του Νοτιοπελα-
γίτικου μελιού και των προϊόντων μέλισσας, στο εμπορικό κοινό και τους χώρους 
μαζικής εστίασης.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να έχουν παρουσία μέσω της συμμετοχής τους στο 
περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν έως τη Δευτέρα 26 
Σεπτεμβρίου 2016 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Περιφέ-
ρειας Ν. Αιγαίου. Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των 
δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά 
από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Επίσης με ποινή αποκλεισμού θα 
απορρίπτονται από επόμενες εκθέσεις, όσοι δηλώσουν σε πρώτη φάση συμμετοχή 
στην έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν.

Διευκρινίζεται πως μετά τις 26/9/2016 καμία δήλωση δεν θα γίνει 
δεκτή. Ακόμα, θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συμμετέχοντες ότι σημαντικό 
ρόλο στην επιλογή και στην τοποθέτησή τους στα περίπτερα της περιφέρειας θα 
διαδραματίσει η κατοχή αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου του μελιού.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφω-
νούν στον αριθμό 22810-82380 (Ντίνα Βλάχου, προϊσταμένη τμήματος προβολής 
και προώθησης αγροτικών προϊόντων για την περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισμού,  από 60 έως 150τμ σε τι-
μές κάτω του κόστους από 45.000€, 
πολύ μικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήμα 4.200 τ.μ. 
οικοδομήσιμο με παλαιά κτίσματα. 
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 22840 43160, 
6945 112 134

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ (ΠΙ-
ΠΕΡΙ), πωλείται διαμέρισμα δυάρι 
48 τ.μ. με θέα θάλασσα. Απόσταση 
από τη θάλασσα 150 μέτρα και από 
το κέντρο της Νάουσας 400 μέτρα. 
Τιμή: 125.000 €. Τηλ. 210 8950 
247/6946 378 440

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 
πωλείται διαμέρισμα 57 τ.μ. 1ου 
ορόφου. Χώρος κατάλληλος για 
φοιτητές. Τιμή: 27.000 €. Τηλ. 6975 
649 672, 2310 652905

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται 
από Σεπτέμβριο έως Ιούνιο σε 
δασκάλους δίπατο studio 25 τ.μ. 

επιπλωμένο, πλήρως εξοπλισμένο, 
a/c (κρύο και ζεστό), τηλεόραση, 
σε πλατεία όπισθεν Μουσείου, με 
ανοιχτό παρκινγκ. Τιμή: 170 ευρώ το 
μήνα. Τηλ. 6942 464 971

ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Η΄ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
στούντιο, καφέ, εστιατόριο, ξενο-
δοχείο για χρήση 10ετίας. Διαθέτω 
μετρητά. Είμαι Πάρο. Τηλ. 6977 577 
891/6942 798 728 Κ.ΓΙΑΝΝΗΣ.

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο το 
χρόνο, νεόδμητο πετρόκτιστο ισόγει-
ο δίχωρο διαμέρισμα, 45 τ.μ. με θέα 
και πάρκινγκ. Τηλ. 6972 820 601

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πά-
νω από το ΙΚΑ, ενοικιάζεται χώρος 
35 τ.μ. κατάλληλος για επαγγελμα-
τική στέγη. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
200 338

ΠΑΡΟΙΚΊΑ, ενοικιάζεται χώρος 5 
στρεμμάτων στον Περιφερειακό 
Παροικίας κατάλληλος για παρκινγκ 
τηλ. Επικ. 22840 24663

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ), 
ενοικιάζεται δυάρι 47τμ, επιπλωμέ-
νο, με αυτόνομη θέρμανση
Τηλ επικ. 22840 24663

ΑΛΥΚΉ, ενοικιάζεται πολύ κοντά 
στη θάλασσα και στην αγορά, άνετο 
διαμέρισμα 1ου ορόφου, δύο υπνο-
δωματίων με μεγάλες ντουλάπες και 
αποθηκευτικούς χώρους, ευρύχωρα 
μπαλκόνια με υπέροχη θέα, μεγάλο 
μπάνιο και σαλόνι κουζίνα. Το 
διαμέρισμα ενοικιάζεται πλήρως 
εξοπλισμένο. Διαθέτει κοινόχρηστο 
BBQ .Παρέχονται φωτογραφίες 
στους ενδιαφερόμενους που 
θα επικοινωνήσουν. Τηλ. Επικ. 
6970153963  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΡΑΛΙΑ, ενοικι-
άζεται κατάστημα 45 τ.μ., ισόγειο, 
γωνιακό, ανακαινισμένο 2014, 1wc, 
κλιματισμός. Τηλ. επικοινωνίας: 
6977 407 532, 6974 362 246

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται κατοι-
κία 40 τ.μ., αποτελούμενη από 1 Υ/Δ, 
σαλόνι - κουζίνα, μπάνιο, τζάκι και 
αυτόνομη κεντρική θέρμανση. Βρί-
σκεται 100 μέτρα από την κεντρική 
παραλία. Τηλ: 6932 901 931

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
κοντά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, 
ενοικιάζονται ή πωλούνται γκαρσο-
νιέρες. Τηλ. 6993 309 867

ΚΑΣΤΡΟ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 1ου ορόφου, 40 τ.μ., 
επιπλωμένο. Τιμή: 200€ το μήνα.  
Τηλ. 6946 782 301

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, επί του κεντρικού 
δρόμου, ενοικιάζεται κτίριο 240 τ.μ. 
για αποθήκη. Τηλ. επικοινωνίας: 
6976 336 421

ΝΑΟΥΣΑ – ΞΙΦΑΡΑ, (προς Σάντα 
Μαρία), ενοικιάζεται διαμέρισμα 80 
τ.μ. επιπλωμένο, μπροστά στη θά-
λασσα, με 2 Υ/Δ, 2 μπάνια, σαλόνι, 
κουζίνα , τζάκι, καλοριφέρ και Α/C. 
Ανακαινισμένο. Από Οκτώβριο έως 
Μάιο. Τηλ.  51040/6972 402 857

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εν 
λειτουργία πωλείται σε προνομιακή 
θέση στο κέντρο της Παροικιάς, 
αποτελούμενη από 170 τ.μ. εσωτερι-
κό χώρο και 180 τ.μ. διαμορφωμένο 
εξωτερικό χώρο 140 θέσεων. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6947 077 493

ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ-ΚΡΕΠΕΡΙ εν 
λειτουργία πωλείται στον κεντρικό 
δρόμο της Παροικίας. Πληροφορίες 
στο τηλ.6978676494»

SPA IN NAOUSSA 100τμ. έτοιμο 
για λειτουργία, συν 100τμ υπόγειος 
χώρος για οποιαδήποτε χρήση, φω-
τεινός, ανεξάρτητος με ξεχωριστή 
είσοδο και δυνατότητα εσωτερικής 
σκάλας.  Τηλ. +30 2284053536 & 
6972668736

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥ ζητείται, με άριστη γνώση 
Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ ζητείται από την 
εταιρεία κατασκευής κουφωμάτων 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΚΡΗΤΙΚΟΣ.
 Τηλ. επικοινωνίας: 6944 412 711 

Από την Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΠΕ, 
ζητείται πωλητής – οδηγός για τις 
εταιρείες TASTY-MARS-HARIBO. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6932 178 969

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για την κάλυψη θέσης 
γραμματειακής υποστήριξης ζητείται 
από Τεχνική Εταιρεία. Απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών και Η/Υ. Επιθυμητή 
η γνώση γαλλικών. Τηλ. 6977 200 
338

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών στην Παροικιά. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις πολύ 
καλή γνώση υπολογιστή και 
Αγγλικά. Επίσης ζητείται ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ , διαδικτυακών 
και Smart Home προϊόντων. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, γνώσεις 
σε εγκαταστάσεις και υποστήριξης 
υπολογιστών / tablet , ασύρματων 
δικτύων και γενικότερα προϊόντων 
Internet και πληροφορικής. Αποστο-
λή βιογραφικών στην διεύθυνση : 
gparos@otenet.gr

ΑΛΥΚΗ ζητείται από ψησταριά 
τυλιχτής ή τυλίχτρια και σερβιτόρος 
ή σερβιτόρα. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 751 928

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για μόνιμη εργα-
σία στο κυλικείο του αεροδρομίου 
της Πάρου. Απαραίτητες προϋποθέ-
σεις η καλή γνώση αγγλικών και η 
προϋπηρεσία στο χώρο του καφέ. 
Τηλ. επικοινωνίας 6982 925 141

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από 
αρτοποιείο για μόνιμη εργασία. Τηλ. 
επικοινωνίας: 22840 24966

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟ-
ΗΘΟΣ ζητείται για κύριο με ειδικές 
ανάγκες. Ολιγόωρη μόνιμη εργασία 
με καλές αποδοχές. Απαραίτητο το 
δίπλωμα οδήγησης.Τηλ. 6937 755 
804 κύριος Γιάννης.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Ή ΔΑΣΚΑΛΑ Ζητείται 
για φύλαξη δύο παιδιών στον Κώ-
στο. Πληροφορίες 6987168611

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ψητο-
πωλείο στην Παροικιά. Διανομέας, 
ψήστης, τυλιχτής και κοπέλα για την 
κουζίνα. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
647 383

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  ζητείται, 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών, μόνιμος κάτοικος Πάρου, 
με μεταφορικό μέσο για εργασία 
σε λογιστικό γραφείο στην Πάρο. 
Αποστολή βιογραφικών στο email: 
prime@primenet.gr

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από επιχείρηση 
εστίασης στην Παροικιά για την 
παρασκευή πίτσας σε ξυλόφουρνο 
και βοηθός για την κουζίνα. Απασχό-
ληση όλο ο χρόνο. Τηλ. 22520/6976 
065 689

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ παραδίδονται από 
έμπειρο συνθέτη με μεταπτυχιακές 
σπουδές στο εξωτερικό (Αγγλία). 
Όλα τα επίπεδα, αρχάριοι και προ-
χωρημένοι. Τηλ. +30 6934 946 750

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥ-
ΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ διδάσκει πιάνο, 
θεωρητικά μουσικής και γερμανική 
γλώσσα σε προσιτές τιμές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6957 993 353

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ 
με μεταπτυχιακό τίτλο μοριακή 
βιολογία – γενετική, παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
δημοτικού – γυμνασίου και λυκείου. 
Παραδίδονται μαθήματα και μέσω 
skype. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6970 
888 248 

ΙΤΑΛΙΚΑ 
Μαθήματα ιταλικών - ατομικά ή 
ομαδικά. Προετοιμασία για όλα τα 
διπλώματα και για σπουδές στην 
Ιταλία 
•Ταχύρρυθμα σεμινάρια για τον 
τουρισμό - έμφαση στην προφο-
ρική επικοινωνία και στην ειδική 
ορολογία του κάθε επαγγελματικού 
κλάδου. 
•Υπηρεσίες μεταφράσεις, επιμέλεια 
και διόρθωση κειμένων και ιστο-
σελίδων. 
Για περισσότερες πληροφορίες Τηλ. 

6974 365805

ΚΥΡΙΑ αναλαμβάνει τη φύλαξη 
ηλικιωμένων ατόμων και τον 
καθαρισμό οικιών. κα Κατερίνα. Τηλ. 
6936 917 779

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
πωλείται που περιλαμβάνει βιτρίνες 
ξηρών καρπών, αμερικάνικο χοτ – 
ντογκ, ψυγεία, καρέκλες, χόβολη 
ελληνικού καφέ, πραλινομηχανή, 
καφετιέρα και προτζέκτορα με πανί. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6978 830 
949/22308

ΝΑΟΥΣΑ, ΜΠΑΡΑΚΙ διατίθεται για 
ενοικίαση εκδηλώσεων, (Μπά-
τσελορ – Γενέθλια – Γιορτές κ.α) 
χωρητικότητας 30 ατόμων περίπου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6941 646 979

FIAT PUNDO 5ΘΥΡΟ, πωλείται, 
μοντέλο 2000, A/C, ζαντολάστιχα, 
πλατό, δίσκος. Τιμή: 1.000 € και 
MOTO PIAGGIO ZIP 15ετίας πωλείται, 
δίχρονο. Τιμή: 350 €. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6948 588 128, 6944 680 980

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ βιολογικό ντόπιο 
πωλείται προς 3,5€ το κιλό. Τηλ. 
6981 563 189
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

Ζητείται ηµεδαπός υπάλληλος, 25-55 ετών,
από εργολάβο κοιµητηρίου.

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10€ Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20€

Στείλτε την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr & fax 22840 53055ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Χρήστος Καραμέτος του 
Κωνσταντίνου και της Αναστασίας 
το γένος Αθανασιάδη που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί 
στην Πάρο και η Ευαγγελία 
Δενδρινού του Κωνσταντίνου 
και της Ιωάννας το γένος Α-
νουσάκη που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο θα 
έλθουν σε γάμο που θα γίνει τον 
Οκτώβριο στην Πάρο.

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Αγροκήπιο Παροικιάς
Η ΟΠΑΣ (Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων) δημοσιοποίησε δελτίο τύπου σχετι-

κά με δράση της για τη δημιουργία βιωματικού πάρκου στο χώρο του αγροκηπίου 
Παροικιάς.

Η ΟΠΑΣ είχε συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. 
Ευάγ. Αποστόλου, καθώς και συνάντηση με τον πρόεδρο του «ΕΛΓΟ – Δήμητρα» 
(Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα»), κ. Γεώργιο Καρέτσο.

Σύμφωνα με την ΟΠΑΣ «[…] Οι δύο συναντήσεις διεξήχθησαν σε ένα πολύ καλό 
κλίμα, και μας δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος ώστε να παρουσιάσουμε την πρότα-
ση, την οποία και παραδώσαμε σε πλήρη φάκελο. Συμφώνησαν ότι το Αγροκήπιο 
της Παροικιάς μπορεί να λειτουργήσει ως πιλοτικό για τα νησιά μας, διότι συνάδει 
με την φιλοσοφία και τους στόχους των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (βιο-οικονομία, αειφορία, 
βιοποικιλότητα, απασχόληση, 
εκπαίδευση/κατάρτιση).

Α) Συγκεκριμένα στη συ-
νάντηση που είχαμε με τον 
υπουργό κ. Βαγγέλη Απο-
στόλου, παρευρέθηκαν και 
αρμόδια στελέχη του υπουρ-
γείου, ήτοι ο διευθυντής του 
γραφείου του κ. Νίκος Βάγιας 
(γεωπόνος) και ο κ. Γιώργος 
Αγγελής (χημικός μηχανικός) 
σύμβουλος του υπουργού. 
Από την πλευρά μας έγινε 
μια σύντομη παρουσίαση της 
πρότασης, δίνοντας έμφαση 
στην αποδοχή της από την 
τοπική κοινωνία, καθώς και 
τη δυνατότητα να εφαρμο-
στεί ευρύτερα στο Κυκλαδικό 
χώρο και όχι μόνο. Κυρίως 
τονίσαμε τα ιδιαίτερα σημεία 
της πρότασης, που είναι: 

α) Η ανάδειξη της πανίδας 
και χλωρίδας του τόπου μας 
και ευαισθητοποίηση σε αυτά.

 β) Η βιωματική επαφή με την παραδοσιακή και βιολογική γεωργία και ορισμέ-
νων παραδοσιακών επαγγελμάτων ιδιαίτερα σε παιδιά και νέους. 

γ) Η ανάδειξη του ιδιαίτερο λαϊκού μας πολιτισμού, δημιουργώντας Λαογραφικό 
μουσείο και εντευκτήριο.

δ) Η ισομερής οικονομική ανάπτυξη, με τη διευκόλυνση δημιουργίας συνεταιρι-
σμών και την προώθηση πνεύματος παραγωγικής αυτοδυναμίας -στο βαθμό του 
δυνατού- ιδίως στο πρωτογενή τομέα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ποιοτικού 
τουρισμού και τουρισμό για όλο το χρόνο, που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας και τη δυνατότητα παραμονής των νέων στον τόπο μας. 

ε) Τη δημιουργία εκδηλώσεων και διαδραστικών δραστηριοτήτων που θα υπο-
στηρίζουν την βιωματική μάθηση των παραπάνω. 

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες (μαζί και με άλλες) έχουν ως στόχο τα παιδιά 
και οι νέοι μας να αποκτήσουν ιστορική μνήμη, τοπική ταυτότητα και εθνική συνεί-
δηση, δεδομένα που συμβάλλουν τελικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του 
Παριανού λαού. Επισημάναμε ότι το αγροκήπιο μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο 
πυλώνα – παράδειγμα τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης και ενεργού δράσης και συμ-
μετοχής των κοινωνικών φορέων του νησιού και του Δήμου, με έμπρακτη σύζευξη 
του τουρισμού – πολιτισμού, γεωργίας και ντόπιας δημιουργίας, ένα πρότυπο δη-
μιουργίας-λειτουργίας- συνείδησης  για τα χωριά μας, τα άλλα νησιά και όχι μόνο. 
Εκφράσαμε την πεποίθησή μας ότι το νησί μας και η χώρα μας χρειάζονται τέτοιες 
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες που να στοχεύουν στην ποιότητα, την αυτοδυ-
ναμία και την ανάδειξη του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορίας και 
του πολισμού μας».

Ο υπουργός
Σύμφωνα με την ΟΠΑΣ ο υπουργός, κ. Ευαγ. Αποστόλου τους έκανε γνωστό:
«Αναφορικά με την έκταση –περίπου 7 στρεμμάτων που έχει παραχωρηθεί από 

το υπουργείο στο δήμο-, να κατατεθεί σχετικό αίτημα για την αξιοποίηση της συ-
νολικής έκτασης του αγρού στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρότασης. Αυτή η πρό-
ταση θα πρέπει να κατατεθεί από την τοπική αρχή - το δήμο Πάρου ή από τυχόν 
αρμόδιο φορέα διαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί. Σε  αυτή την περίπτωση ο 
υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει θετικά για την εκ νέου παραχώρηση με σκο-
πό την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης. 

Κατά συνέπεια θα πρέπει άμεσα ο δήμος Πάρου να συζητήσει την πρόταση. (Αί-
τημα το οποίο η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων -εκπροσωπώντας και τους άλ-

λους φορείς- έχει υποβάλει στο δήμο από τον Οκτώβριο 2015 ζητώντας να γίνει 
μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να υπάρξει επαρκής 
παρουσίαση και ανάλυση της πρότασης).. Είναι προαπαιτούμενο (η εκ νέου εξέ-
ταση της παραχώρησης) η πρόταση να έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο 
της Πάρου ή/και από τον νέο φορέα διαχείρισης Ο.Τ.Δ. (Ομάδες-Τοπικής-Δράσης) 
όποτε αυτός δημιουργηθεί.

Ο Δήμος θα πρέπει, ταυτοχρόνως, να συντάξει μελέτη και να κοστολογήσει 
την πρόταση, ώστε να την καταθέσει στη συνέχεια για χρηματοδότηση στο νέο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (στις δράσεις που αφορούν το πολυλειτουρ-
γικό αγρόκτημα – επισκεψιμότητα / εκπαίδευση / επιδεικτικοί αγροί, εκθετήριο, 
προβολής τοπικών αγροτικών προϊόντων, λαογραφικό μουσείο κ.α.) και στο ΕΣΠΑ 
(Εθνικό-Στρατηγικό-Πλαίσιο-Ανάπτυξης), σε δράσεις που δεν αφορούν το ΥΑΑ&Τ 
(Υπουργείο-Αγροτικής-Ανάπτυξης και τροφίμων)».

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», η ΟΠΑΣ υπο-
στηρίζει ότι ο κ. Γ,. Καρέτσος 
«[…] εξέφρασε την άποψη 
ότι η πρότασή μας αφ’ ενός 
μεν βρίσκεται προς τη σω-
στή κατεύθυνση, με βάση 
τις προϋποθέσεις που θέτει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφ’ 
ετέρου ότι είναι ρεαλιστι-
κή και μας δήλωσε, -ότι σε 
συνεργασία με τον υπουρ-
γό- θα συνδράμει στην όλη 
προσπάθεια, προτείνοντάς 
μας τομείς χρηματοδότησης 
που πρέπει να ελέγξουμε και 
να αξιοποιήσουμε όπως: α) 
Leader, Πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στα  Μέτρα: 
1. Πρότυπα αγροκτήματα και 
2. Συνεργασίες».

Απολογισμός
Με άλλο δελτίο τύπου η 

ΟΠΑΣ κάνει απολογισμό 
δράσης για την υπόθεση του 

αγροκηπίου Παροικιάς.
Όπως υποστηρίζει «[…] Πιστεύουμε ότι αν υλοποιηθεί αυτή η πρόταση μπορεί 

να αποτελέσει ένα πρώτο πυλώνα – παράδειγμα τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης και 
ενεργούς δράσης και συμμετοχής των κοινωνικών φορέων του νησιού με έμπρα-
κτη σύζευξη του τουρισμού – πολιτισμού, γεωργίας και ντόπιας δημιουργίας.  

Τέτοιες πρωτοβουλίες με όραμα, που θα στοχεύουν στο σήμερα, αλλά και στο 
αύριο για μια ποιότητα ζωής της Παριανής κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα στον Ελ-
λαδικό χώρο, είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι χρειάζονται και ότι είναι αναγκαίες! 
Γι’ αυτό εξάλλου και το παλεύουμε με υπομονή και επιμονή και αυτό φαίνεται ξε-
κάθαρα από την διάθεση που έχουμε και που εκδηλώνεται με την εθελοντική μας 
προσφορά».

Στη συνέχεια η ΟΠΑΣ κάνει αναφορά στο ιστορικό της πρότασης των συλλό-
γων για την αξιοποίηση του αγροκηπίου Παροικιάς σε «βιωματικό πάρκο» και έναν 
απολογισμό για το τι έχει πετύχει η ομάδα πρωτοβουλίας αυτό το διάστημα και 
συμπληρώνει: «Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης η πρόταση ολοκληρώθηκε 
με την προσθήκη ορισμένων σημείων, που αρχικά δεν τα είχαμε συμπεριλάβει στην 
πρότασή μας, όπως π.χ. η ένταξη ενός ή δύο παιδικών σταθμών ή νηπιαγωγείων 
στο χώρο. Πρόθεσή μας δεν ήταν η πρόταση να είναι ενός ή δύο φορέων και μέσω 
της έγκρισης του δημοτικού συμβουλίου να έχει ολοκληρωθεί, διότι ο κόσμος θα 
ήταν θεατής και αμέτοχος (όπως συνήθως συμβαίνει…), αλλά στο βαθμό του δυ-
νατού θέλαμε να υπήρχε γνώση και συμμετοχή της παριανής κοινωνίας, διότι έτσι 
μόνο θα κατανοούσε την αναγκαιότητα υλοποίησής της, θα την αγκάλιαζε σαν κάτι 
δικό της και θα γινόταν κοινωνός της όλης προσπάθειας».

Ακόμα, γίνεται αναφορά σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τοπικό επί-
πεδο, για εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, για ενημερώσεις, για συγκέντρωση 
υπογραφών, για κατάθεση πρότασης στο δήμο Πάρου, κλπ.

Τέλος, η ανακοίνωση της ΟΠΑΣ σημειώνει: «[…] Ο απολογισμός αυτός θα μπο-
ρούσε να ήταν πλουσιότερος; Ναι θα μπορούσε. Πιστεύουμε όμως ότι πετύχαμε 
αρκετά σε αυτό το χρονικό διάστημα και αυτό οφείλετε σε όλους εκείνους και 
πρωτίστως στα μέλη της «Ομάδας πρωτοβουλίας», που πίστεψαν και δούλεψαν γι’ 
αυτή την πρόταση. Γιατί πράγματι ο τόπος μας, ο Παριανός λαός και το μέλλον των 
παιδιών μας αξίζουν κάτι καλλίτερο, ποιοτικότερο, με προοπτική που να δίνει «όρα-
μα» και ελπίδα και μπορούμε να τα δώσουμε! Αν όλοι μαζί φορείς, σύλλογοι, άτομα, 
εκπαιδευτικοί και εκκλησία, σε στενή συνεργασία, με το δήμο, τις αντιπολιτευόμε-
νες παρατάξεις, την περιφέρεια, κρατικούς παράγοντες και υπηρεσίες, σε πνεύμα 
κατανόησης, συνεργασίας και με εποικοδομητικό διάλογο το προσπαθήσουμε, τότε 
ΝΑΙ! θα υπάρξει αίσιο τέλος. Στο χέρι μας είναι».
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Κλήρωση 
ΕΠΣ  
Κυκλάδων

Την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2016 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου Σίφνου, η κλή-
ρωση των αγώνων κυπέλου και πρω-
ταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Κλήρωση κυπέλου
Νότιος Όμιλος
Α’ γύρος
ΑΟΠ-Αστέρας Μαρμάρων
Νηρέας-Μαρπησσαϊκός
Πανναξιακός-ΠΑΣ Νάξου
Φιλώτι-Αστέρας Τραγαίας
Θύελλα Καμαρίου-Καρτεράδος
Λάβα πρόκριση άνευ αγώνος
Β’ γύρος
Νικητής αγώνα Πανναξιακού-ΠΑΣ 

Νάξου, περνάει στον επόμενο γύρο 
άνευ αγώνα

Νικητής αγώνα Νηρέα-Μαρπησσαϊ-
κού, περνάει στον επόμενο γύρο άνευ 
αγώνα

Νικητής Θύελλας Καμαρίου-Καρτε-
ράδου με Λάβα.

Νικητής Φιλώτι-Αστέρας Τραγαίας 
με νικητή ΑΟΠ-Αστέρα Μαρμάρων

Βόρειος Όμιλος
Α’ γύρος
Σύρος 2002-Πάγος
Πανσιφναϊκός-Α.Ο. Σύρος
Α.Ο. Μυκόνου – Άνω Μερά
ΠΑΣ Τήνου πρόκριση άνευ αγώνος
Πρωτάθλημα Α’ ΕΠΣΚ
1η αγωνιστική
Θύελλα – Καμαρίου – Α.Ο. Σύρου
Φιλώτι – Άνω Μερά
Α.Ο. Μυκόνου – Πανναξιακός
Α.Ο. Πάγος – Λάβα Εμπορείου
Α.Ο. Πάρου: Ρεπό
2η αγωνιστική
Α.Ο. Σύρου – Φιλώτι
Α.Ο. Πάρου – Θύελλα Καμαρίου
Πανναξιακός – Λάβα Εμπορείου
Άνω Μερά – Πάγος
Α.Ο. Μυκόνου: Ρεπό
3η αγωνιστική
Θύελλα Καμαρίου – Φιλώτι
Α.Ο. Μυκόνου – Α.Ο. Πάρου
Α.Ο. Πάγου – Α.Ο. Σύρου
Πανναξιακός – Άνω Μερά
Λάβα Εμπορείου: Ρεπό
4η αγωνιστική
Α.Ο. Σύρου – Πανναξιακός
Α.Ο. Πάρου – Λάβα Εμπορείου
Φιλώτι – Α.Ο. Πάγου
Α.Ο. Μυκόνου – Θύελλα Καμαρίου
Άνω Μερά: Ρεπό
5η αγωνιστική
Θύελλα Καμαρίου - Πανναξιακός

Λάβα Εμπορείου – Α.Ο. Μυκόνου
Πανναξιακός – Φιλώτι
Άνω Μερά – Α.Ο. Πάρου
Α.Ο. Σύρου: Ρεπό
6η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου – Α.Ο. Σύρου
Α.Ο. Μυκόνου – Άνω Μερά
Α.Ο. Πάγου – Θύελλα
Λάβα Εμπορείου – Πανναξιακός
Φιλώτι: Ρεπό
7η αγωνιστική
Α.Ο. Σύρου – Α.Ο. Μυκόνου
Φιλώτι – Α.Ο. Πάρου
Πανναξιακός – Θύελλα Καμαρίου
Άνω Μερά – Λάβα Εμπορίου
Πάγος: Ρεπό
8η αγωνιστική
Θύελλα Καμαρίου – Άνω Μερά
Α.Ο. Μυκόνου – Φιλώτι
Α.Ο. Πάγου – Α.Ο. Πάρου
Λάβα Εμπορείου – Α.Ο. Σύρου
Πανναξιακός: Ρεπό
9η αγωνιστική
Α.Ο. Πάρου – Πανναξιακός
Φιλώτι – Λάβα Εμπορείου
Α.Ο. Πάγου – Α.Ο. Μυκόνου
Άνω Μερά – Α.Ο. Σύρου
Θύελλα Καμαρίου: Ρεπό
10η αγωνιστική
Α.Ο. Σύρου - Θύελλα – Καμαρίου
Άνω Μερά - Φιλώτι
Πανναξιακός - Α.Ο. Μυκόνου
Λάβα Εμπορείου - Α.Ο. Πάγος
Α.Ο. Πάρου: Ρεπό
11η αγωνιστική
Φιλώτι - Α.Ο. Σύρου
Θύελλα Καμαρίου - Α.Ο. Πάρου
Λάβα Εμπορείου - Πανναξιακός
Πάγος - Άνω Μερά
Α.Ο. Μυκόνου: Ρεπό
12η αγωνιστική
Φιλώτι - Θύελλα Καμαρίου
Α.Ο. Πάρου - Α.Ο. Μυκόνου
Α.Ο. Σύρου - Α.Ο. Πάγου
Άνω Μερά - Πανναξιακός –
Λάβα Εμπορείου: Ρεπό
13η αγωνιστική
Πανναξιακός - Α.Ο. Σύρου
Λάβα Εμπορείου - Α.Ο. Πάρου
Α.Ο. Πάγου - Φιλώτι
Θύελλα Καμαρίου - Α.Ο. Μυκόνου
Άνω Μερά: Ρεπό
14η αγωνιστική
Πανναξιακός - Θύελλα Καμαρίου
Α.Ο. Μυκόνου -Λάβα Εμπορείου
Φιλώτι - Πανναξιακός
Α.Ο. Πάρου- Άνω Μερά
Α.Ο. Σύρου: Ρεπό
15η αγωνιστική
Α.Ο. Σύρου - Α.Ο. Πάρου
Άνω Μερά - Α.Ο. Μυκόνου
Πανναξιακός - Α.Ο. Πάγου
Θύελλα - Λάβα Εμπορείου
Φιλώτι: Ρεπό
16η αγωνιστική
Α.Ο. Μυκόνου - Α.Ο. Σύρου
Α.Ο. Πάρου - Φιλώτι
Θύελλα Καμαρίου - Πανναξιακός

Λάβα Εμπορίου - Άνω Μερά
Πάγος: Ρεπό
17η αγωνιστική
Άνω Μερά - Θύελλα Καμαρίου
Φιλώτι - Α.Ο. Μυκόνου
Α.Ο. Πάρου - Α.Ο. Πάγου
Α.Ο. Σύρου - Λάβα Εμπορείου
Πανναξιακός: Ρεπό
18η αγωνιστική
Πανναξιακός - Α.Ο. Πάρου
Λάβα - Φιλώτι
Α.Ο. Μυκόνου - Α.Ο. Πάγου
Α.Ο. Σύρου - Άνω Μερά
Θύελλα Καμαρίου: Ρεπό

1ος όμιλος
1η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου – Πανσιφναϊκός
ΠΑΣ Τήνου – Παμμηλιακός
Ρεπό: Σύρος 2002
2η αγωνιστική
Πανσιφναϊκός - ΠΑΣ Τήνου
Παμμηλιακός - Σύρος 2002
Ρεπό: ΑΟ Σερίφου
3η αγωνιστική
ΠΑΣ Τήνου – ΑΟ Σερίφου
Σύρος 2002 – Πανσιφναϊκός
Ρεπό: Παμμηλιακός
4η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου – Σύρος 2002
Πανσιφναϊκός – Παμηλιακός
Ρεπό: ΠΑΣ Τήνου
5η αγωνιστική
Παμμηλιακός – ΑΟ Σερίφου
Σύρος 2002 – ΠΑΣ Τήνου
Ρεπό: Πανσιφναϊκός
6η αγωνιστική
Πανσιφναϊκός – ΑΟ Σερίφου
Παμμηλιακός – ΠΑΣ Τήνου
Ρεπό: Σύρος 2002
7η αγωνιστική
ΠΑΣ Τήνου – Πανσιφναϊκός
Σύρος 2002 – Παμμηλιακός
Ρεπό: ΑΟ Σερίφου
8η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου – ΠΑΣ Τήνου
Πανσιφναϊκός – Σύρος 2002
Ρεπό: Παμμηλιακός
9η αγωνιστική
Σύρος 2002 – ΑΟ Σερίφου
Παμμηλιακός – Πανσιφναϊκός

Ρεπό: ΠΑΣ Τήνου
10η αγωνιστική
ΑΟ Σερίφου – Παμμηλιακός
ΠΑΣ Τήνου – Σύρος 2002
Ρεπό: Πανσιφναϊκός
2ος όμιλος
1η αγωνιστική
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας
Καρτεράδος - ΠΑΣ Νάξου
Αστέρας Τραγαίας – Αστέρας Μαρ-

μάρων
2η αγωνιστική
Νηρέας – Καρτεράδος
Αστέρας Μαρμάρων – Μαρπησσαϊ-

κός
ΠΑΣ Νάξου – Αστέρας Τραγαίας
3η αγωνιστική
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων
ΠΑΣ Νάξου – Μαρπησσαϊκός
Καρτεράδος – Αστέρας Τραγαίας
4η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων – ΠΑΣ Νάξου
Μαρπησσαϊκός – Καρτεράδος
Αστέρας Τραγαίας – Νηρέας
5η αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου-Νηρέας
Καρτεράδος-Αστέρας Μαρμάρων
Αστέρας Τραγαίας-Μαρπησσαϊκός
6η αγωνιστική
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός
ΠΑΣ Νάξου - Καρτεράδος
Αστέρας Μαρμάρων - Αστέρας Τρα-

γαίας
7η αγωνιστική
Καρτεράδος - Νηρέας
Μαρπησσαϊκός - Αστέρας Μαρμά-

ρων
Αστέρας Τραγαίας - ΠΑΣ Νάξου
8η αγωνιστική
Αστέρας Μαρμάρων - Νηρέας
Μαρπησσαϊκός - ΠΑΣ Νάξου
Αστέρας Τραγαίας - Καρτεράδος
9η αγωνιστική
ΠΑΣ Νάξου - Αστέρας Μαρμάρων
Καρτεράδος - Μαρπησσαϊκός
Νηρέας - Αστέρας Τραγαίας
10η αγωνιστική
Νηρέας - ΠΑΣ Νάξου
Αστέρας Μαρμάρων - Καρτεράδος
Μαρπησσαϊκός - Αστέρας Τραγαίας

φωτό αρχείο
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Τα «δελφίνια» 
του ΑΟΠ

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, μετείχε στη διασυλλο-
γική ημερίδα κολύμβησης «Βικέλεια 2016», που πραγ-
ματοποιήθηκε στο κολυμβητήριο Σύρου.

Η ανακοίνωση ΑΟΠ για τους αγώνες έχει ως εξής:
«Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου ευχαριστεί τους μι-

κρούς και μεγάλους αθλητές του που επέλεξαν και 
φέτος το τμήμα κολύμβησης του συλλόγου. Ιδιαίτερα 
ευχαριστεί και συγχαίρει τα παιδιά που συμμετείχαν 
στη Διασυλλογική Ημερίδα Κολύμβησης «Βικέλεια 
2016», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Αυγού-
στου 2016 στη Σύρο. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα περισσότερα παιδιά έλα-
βαν μέρος σε κατηγορίες μεγαλύτερες των ηλικιών 
τους ενώ κάποια άλλα αγωνίσθηκαν εκτός συναγω-
νισμού αφού ήταν μικρότερα του επιτρεπόμενου ορί-
ου ηλικίας. Πολλές ευχαριστίες επίσης αξίζουν στους 
γονείς των αθλητών και τους προπονητές μας Ορέστη 
Χαραχούση και Φαίδρα Χαραχούση, που συνόδεψαν 
και συμπαραστάθηκαν στα παιδιά της αποστολής του 
ΑΟ Πάρου συμβάλλοντας στην επιτυχία αυτού του τα-
ξιδιού.

Ιδιαίτερα τέλος ευχαριστούμε την κ. Φλώρα Λουκή 
και το σύζυγο της Νικόλαο Μελανίτη, των οποίων η 
συμβολή, το φετινό καλοκαίρι, ήταν καθοριστική όχι 
μόνο για το ταξίδι στη Σύρο αλλά συνολικά για το τμή-
μα κολύμβησης του συλλόγου μας.  

Φέτος, για ακόμα μια φορά, αποδείξαμε πόσο πολύ 
αγαπούν την κολύμβηση τα Παριανόπουλα και όχι 
μόνο. Οι αποστολές των δύο συλλόγων που συμμε-
τείχαν από την Πάρο ξεπέρασαν τις συμμετοχές των 
αθλητών της Σύρου που ήταν η «Οικοδέσποινα» αυ-
τών των αγώνων μιας και διαθέτει ανοικτό κολυμβη-
τήριο. 

Ευχόμαστε και οι Παριανοί κολυμβητές, που κάθε 
χρόνο αυξάνονται, να αποκτήσουν αυτό που δικαιού-
νται. Ένα κολυμβητήριο στην Πάρο. Σας ευχαριστούμε 
όλους και μην ξεχνάτε ότι συνεχίζουμε να κολυμπάμε 
και το χειμώνα»,

Τα αποτελέσματα
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (2007)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΚΩΒΙΝΑ 2007  
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 1 ΧΡΥΣΟ
50 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ
4X50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12ΕΤΩΝ(2004) 

ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ

ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (2006)
ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 2006 
100 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 1 ΧΡΥΣΟ
50 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ

4Χ50m  ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 10ΕΤΩΝ ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗ-
ΜΕΝΙΟ

4X50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 12ΕΤΩΝ(2004) 
ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 2006
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ
4Χ50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 10ΕΤΩΝ ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗ-

ΜΕΝΙΟ

ΔΕΛΑΒΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008)
4Χ50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 10ΕΤΩΝ(2006) ΘΕΣΗ 

2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2008)
4Χ50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΑ 10ΕΤΩΝ(2006) ΘΕΣΗ 

2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ
4X50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 12ΕΤΩΝ(2004) 

ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (2006)
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (2006)
4X50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12ΕΤΩΝ(2004) 

ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ

ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (2005)
BROOKS JOSEPH 2005
100 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 1 ΧΡΥΣΟ
100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 1 ΧΡΥΣΟ
50 Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΕΣΗ 1 ΧΡΥΣΟ
4X50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 12ΕΤΩΝ(2004) 

ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2005 
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ
100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ
4X50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΑ 12ΕΤΩΝ(2004) 

ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12 ΕΤΩΝ (2004)
ΝΤΟΛΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004
100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ
4X50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 12ΕΤΩΝ(2004) 

ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ

ΑΚΟΠΙΑΝ ΛΗΔΑ 2004  
100 Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ

100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ
4X50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

12ΕΤΩΝ(2004) ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ-Β (2003)
ΚΟΣΥΦΟΛΟΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003
100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ –Β (2003)
ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003
100 Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΘΕΣΗ 3 ΧΑΛΚΙΝΟ
50 Μ. ΥΠΤΙΟ ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ

ΖΩΚΑΣ ΑΛΕΞ 2003
50 Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΘΕΣΗ 2 ΑΣΗΜΕΝΙΟ.
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Επιτέλους 
μπάλα

Ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο οι αγώνες ποδο-
σφαίρου για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομά-
δων της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Οι Παριανές ομάδες θα δώσουν τους παρακάτω 
αγώνες:

Κύπελλο ΕΠΣΚ
Σάββατο 17/9/2016: Δημοτικό Στάδιο Πάρου: 

Ώρα 17:00. ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων.
Κυριακή 18/9/2016: Γήπεδο Μαρμάρων: Ώρα 

17:00. Νηρέας – Μαρπησσαϊκός.
Πρωτάθλημα Κ-16
Κυριακή 18/9/2016: Γήπεδο Μαρμάρων: Ώρα 

15:00. Νηρέας – ΑΟΠ.

Βελέντζειος 
δρόμος

Το Σάββατο 27 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθη-
κε ο 1ος Βελέντζειος αγώνας δρόμου προς τιμήν του 
μεγάλου ευεργέτη της Πάρου, Φραγκίσκου Βελέντζα. 

Ο αγώνας ήταν μια συνδιοργάνωση του Μ.Ε.Α.Σ. 
Κώστου, της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του σήμου 
Πάρου, της ΚΔΕΠΑΠ και της τοπικής κοινότητας Κώ-
στου, με την υποστήριξη του Βελεντζείου Ιδρύματος.

Η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία με τη 
συμμετοχή 60 αθλητών, μεταξύ των οποίων ο Γιώργος 
Μενής περυσινός νικητής του πανελλήνιου πρωταθλή-
ματος ημιμαραθωνίου, και ο πανελληνιονίκης μαρα-
θωνοδρόμος Γιώργος Μάλλιαρης, στις δύο διαδρομές 
των 5,5 χλμ. και των 10 χλμ. στους δρόμους γύρω από 
το χωριό του Κώστου.

Σε ανακοίνωσή του ο ΜΕΑΣ Κώστου, σημειώνει: «Αι-
σθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους 
τους εθελοντές, την Ελληνική ομάδα διάσωσης και 
τον ποδηλατικό όμιλο Πάρου που βοήθησαν στην 
ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Τέλος θα θέλαμε να ευ-
χαριστήσουμε τα Πολυιατρεία Αιγαίου για τη διάθεση 
ορθοπεδικού στον αγώνα».



Η Πάρος γίνεται
περιζήτητη...

γι’αυτό εξασφάλισε και εσύ
έγκαιρα την προβολή
της επιχείρησής σου

σε όσους «ψάχνονται»
για τις επόµενες διακοπές

aboutparos.gr | info@smileweb.gr
aboutparos.gr |      aboutparos.gr

• εστίαση

• διαµονή 

• εκδροµές

• beach bar

• πρακτορεία

• εµπορικά καταστήµατα

•  ενοικιαζόµενα οχήµατα

• σπορ & δραστηριότητες


